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พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความต่างในความเหมือน 

 
๕.๑ ศรัทธา: จุดร่วมของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
 ที่เป็นจุดแยกจากศาสนาอ่ืนๆ ทีนี้ก็มาลองวิเคราะห์ดูในบางเรื่องบางอย่างตามหลักการ
พ้ืนฐานเพื่อเป็นข้อสังเกตเชิงเปรียบเทียบระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และศาสนาต่างๆ  
เริ่มตั้งแต่เรื่องศรัทธาเป็นต้นไป เพราะเม่ือกี้นี้บอกว่า 
ในพุทธศาสนานั้นได้ย้ายจากศรัทธามาสู่ปัญญาแล้ว 
 ศาสนาต่างๆ นั้นเอาอารมณ์เป็นตัวนําเข้าสู่จุดหมาย (หมายถึงอารมณ์ที่ใช้กันใน
ความหมายของภาษาไทย ที่ตรงกับคําว่า emotionไม่ใช่อารมณ์ในภาษาทางธรรมของเดิม) เน้น
เรื่องอารมณ ์ใช้อารมณ์เป็นเครื่องผลักดันให้ยอมรับและปฏิบัติตามหลักการของศาสนา จึงต้องคอย 
ปลุกเร้าอารมณ ์ให้ตื่นเต้น ซู่ซ่า รัก เกลียด กลัว เฉพาะอย่างยิ่ง ก็ปลุกเร้าอารมณ์ให้เกิดศรัทธา ชัก
จูงศรัทธาด้วยอารมณ์ และก็ใช้อารมณ์เป็นเครื่องรักษาศรัทธา จึงจะต้องเอาใจใส่ถือเป็นสําคัญยิ่งที่
จะเร้าให้เกิดอารมณ์ หรือ emotion นี้ แต่พุทธศาสนาไม่เอาอารมณ์ หรือ emotionเป็นหลัก 
เพราะมุ่งทีต่ัวปัญญา 
 เมื่อเอาอารมณ์ คือ emotion เป็นตัวนํา ศาสนาต่างๆ ก็ย่อมเน้นศรัทธา เพราะศรัทธา
เป็นจุดรวมของ emotion หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเพราะขึ้นต่อศรัทธาหรือเอาศรัทธาเป็นแกน 
ศาสนาต่างๆ จึงต้องเน้นการปลุกเร้าอารมณ์คือ emotion นี้ รวมความว่า ศรัทธาเป็นหลักการ 
ส าคัญสุดยอดของศาสนาทั่วๆ ไป แต่พุทธศาสนาเน้นปัญญา ให้ความส าคัญแก่ศรัทธาเพียง
ขั้นต้น และใช้ศรัทธาด้วยความระมัดระวังและถือว่าปัญญาเป็นตัวตัดสินในการที่จะเข้าถึงจุดหมาย
คือการแก้ปัญหาของมนุษย์ได ้
 อย่างไรก็ตาม ศรัทธาก็ยังมีบทบาทสําคัญอยู่ในพุทธศาสนาบ้างเหมือนกัน หมายความว่า 
ในระบบการปฏิบัติและคําสอนของพุทธศาสนาก็ยังมีศรัทธาอยู่ แต่ศรัทธานั้นได้เปลี่ยนบทบาทไป 
เปลี่ยนความสําคัญไปเช่นเดียวกับที่ว่าในวิทยาศาสตร์ก็ยังต้องมีศรัทธาดังที่กล่าวเบื้องต้นแล้ว
นักวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยศรัทธาในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์  ศรัทธามีบทบาทสําคัญใน
วิทยาศาสตร์ และเป็นตัวนําผลักดันให้วิทยาศาสตร์ก้าวไปในการค้นคิด สืบสาวหาความจริงทาง
วิทยาศาสตร์ต่อไปอีก 
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 การที่จะเข้าใจในเรื่องศรัทธาได้ชัดเจน จะต้องแบ่งศรัทธาออกไปให้เห็นความแตกต่าง 
และถ้าแบ่งคร่าวๆ ศรัทธาหรือความเชื่อนี้จะมี ๒ประเภท ศรัทธา ๒ ประเภทคืออะไร ตอนนี้แบ่ง
อย่างง่ายที่สุด 
 ศรัทธาประเภทที่ ๑ เป็นศรัทธาแบบปิดกั้นปัญญา ใช้วิธีปลุกเร้าหรือแม้แต่บังคับให้เชื่อ 
และพอเชื่อแล้วก็ต้องมอบความไว้วางใจให้สิ้นเชิงห้ามถาม ห้ามสงสัย คอยรอทําตามฉันอย่างเดียว 
ศรัทธาประเภทที ่๑ นี้ไม่ทําให้มีการสืบค้นทางปัญญาต่อไปศรัทธาในศาสนาต่างๆ จะเน้นแบบนี้ คือ
ต้องเชื่อและเมื่อเชื่อแล้วก็ต้องคอยรอทําตาม ฉันว่าอย่างไรก็ต้องอย่างนั้น ห้ามถาม ห้ามสงสัย
หลักการในศาสนาแบบนี้เขาจึงเรียกว่าเป็น dogma คือสิ่งที่ต้องถือปฏิบัติตาม ยึดมั่นโดยไม่ต้องถาม
หาเหตุผล ต่างจากพุทธศาสนาที่เขาเรียกว่า เป็นศาสนาที่ไม่ม ีdogma 
 ศรัทธาประเภทที่ ๒ คือศรัทธาแบบสื่อน าสู่ปัญญา ศรัทธาสื่อนําสู่ปัญญาเป็นอย่างไร 
คือความเชื่อนั้นเป็นตัวชักนําให้สนใจเริ่มต้นศึกษาสืบค้น สิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีมากมาย เรายังไม่มี
จุดเริ่มต้นว่าจะสนใจเรื่องใด แต่เมื่อเกิดศรัทธาต่อบุคคลหรือเรื่องราวหลักการใด ศรัทธานั้นก็จะเป็น
ปัจจัยที่ทําให้เรามีจุดเริ่มต้น ศรัทธาทําให้เรามีความสนใจและเข้าไปหา โดยเฉพาะศรัทธาในคนก็
เพ่ือจะชักนําให้เข้าไปซักถามเขา การที่ศรัทธาในพระก็เพ่ือจะเข้าไปหาและซักถามท่าน เพ่ือให้เกิด
ความรู้ และเข้าใจความจริงยิ่งขึ้นไป ถ้าเป็นศรัทธาแบบว่าเพ่ือจะไปให้ท่านทําอะไรให้สักอย่างและ
จบเท่านั้น ก็ไม่ใช่ศรัทธาที่นําไปสู่ปัญญา 
 ศรัทธาแบบสื่อนําสู่ปัญญานี้จะเห็นตัวอย่างในกรณีของพระสารีบุตร  ก่อนที่จะหันมาสู่
พระพุทธศาสนาได้เห็นพระอัสสชิเดินผ่านมา เกิดความเลื่อมใสว่าลักษณะท่าทางของท่านแสดงว่า
คงมีอะไรดี คงมีภูมิธรรมภูมิปัญญาสูง เกิดความอยากจะรู้อยากจะถาม จึงเข้าไปหา อันนั้นเป็น
ตัวอย่างของศรัทธาแบบนี้ 
 จะเห็นว่า ศรัทธาหรือปสาทะเป็นตัวที่ทําให้ต้องการเข้าไปหาเพ่ือจะได้ถามหาความรู้
ต่อไป คือเป็นแรงชักนําทําให้สนใจเข้าไปหา และเริ่มต้นสืบสาวหาความรู้ในเรื่องนั้น พร้อมทั้งมีจุดที่
จะคิดค้นอย่างจริงจังเพราะว่าเมื่อเราศรัทธาในเรื่องใดเราก็จะคิดค้นในเรื่องนั้นอย่างจริงจังเรื่องนั้น
จะเป็นประเด็นหลักของเราในการคิดค้นต่อไป เช่น นักวิทยาศาสตร์เชื่อเรื่องอะไรว่าน่าจะต้องเป็น
อย่างนั้นอยา่งนี้ แกก็จะคิดค้นยกใหญ่มุ่งแล่นไปในเรื่องนั้นเต็มที่ ทําให้ไม่ส่ายไม่พร่าในกระบวนการ 
หาความจริง 
 เป็นอันว่าเราจะต้องแยกศรัทธาให้ถูก ศรัทธาในพุทธศาสนาที่เรายอมให้มีบทบาทก็คือ 
ศรัทธาที่เป็นสื่อนําสู่ปัญญา ก็เลยกลายเป็นว่าในพุทธศาสนาศรัทธาเปลี่ยนบทบาทมาเป็นตัวรอง 
โดยมีหน้าที่เป็นตัวนําสู่ปัญญา และปัญญากลายเป็นตัวเด่นขึ้นมา จะเห็นว่าทั้งในพุทธศาสนาและใน
วิทยาศาสตร์ต่างก็มีศรัทธาในประเภทที่สอง คือศรัทธาแบบสื่อนําสู่ปัญญา และเมื่อสรุปแล้ว ศรัทธา
แบบสื่อนําสู่ปัญญานี้ มีบทบาทสําคัญที่ส่งผลต่อปัญญา ๓ ประการ คือ 
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  ๑. ทําให้สนใจเข้าไปหาและเริ่มต้นศึกษาสืบค้นในเรื่องนั้น 
  ๒. ทําให้มีพลัง เกิดความเพียรพยายาม ตลอดจนทุ่มเท อุทิศตัวในการที่จะหาและ
เข้าถึงความจริงในเรื่องนั้น 
  ๓. ทําให้มีทิศทางหรือตัวประเด็นเจาะตรงเฉพาะที่จะมุ่งแล่นเดินหน้าไป อย่างแน่วแน่
ชัดเจน 
 นอกจากบทบาทและหน้าที่ของมันแล้ว ศรัทธาที่ถูกต้องยังมีลักษณะที่เราจะต้องเข้าใจ
ต่อไปอีก ในพุทธศาสนานั้นถ้าเราพิจารณาดูระบบหรือกระบวนการปฏิบัติก็จะเห็นลักษณะของ
ศรัทธานี้ชัดเจนลักษณะของศรัทธาในพุทธศาสนาดูได้จากหลักการสําคัญๆ ดังนี้จุดหมายของพุทธ
ศาสนาคืออะไร จุดหมายของพุทธศาสนา คือวิมุตติ ความหลุดพ้น หรืออย่างที่เรียกปัจจุบันว่า
อิสรภาพ พุทธศาสนาต้องการให้มนุษย์ไปสู่อิสรภาพ หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ 
 ความหลุดพ้นนี้สําเร็จได้ด้วยอะไร ความหลุดพ้นเป็นอิสระนี้สําเร็จได้ด้วยปัญญา คือรู้เข้า
ใจความจริง รู้เท่าทันกฎธรรมชาติ ซึ่งสาวกก็รู้ได้เหมือนอย่างองค์พระศาสดา และไม่ต้องขึ้นต่อองค์
พระศาสดา พระพุทธเจ้าเคยตรัสถามพระสารีบุตรว่า “สารีบุตร เธอเชื่อไหมว่าหลักความจริงเรื่อง
นั้นๆ เป็นอย่างนั้นๆ” พระสารีบุตรทูลตอบว่า “ข้าพระองค์ก็เห็นว่าเป็นอย่างนั้น” ตรัสถามต่อไปว่า 
“ที่เธอว่าอย่างนั้นเพราะเชื่อในเราใช่หรือไม่” พระสารีบุตรทูลตอบว่า “หามิได้ ที่ว่าเป็นอย่างนั้น 
มิใช่เพราะข้าพระองค์ว่าตามที่เชื่อต่อพระองค์ แต่เพราะว่าข้าพระองค์ก็ได้รู้ได้เห็นประจักษ์เองว่า
เป็นอย่างนั้น” 
 นี่คือหลักการในพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ใครมาผูกติดอยู่กับพระองค์ หรือ
ขึ้นต่อพระองค์เลย แม้แต่ศรัทธาในตัวบุคคลพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโทษไว้ เพราะต้องการให้ทุกคน
เป็นอิสระ เป็นอันว่า วิมุตติ ที่เป็นจุดหมายของพุทธศาสนา คือ ความเป็นอิสระ จะสําเร็จได้ด้วย
ปัญญาคือการรู้ความจริง แต่ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร สําหรับบางคนผู้มีความคิดเป็น ที่
เรียกว่าโยนิโสมนสิการ ก็ไม่ต้องอาศัยศรัทธา แต่คนส่วนใหญ่ต้องอาศัยศรัทธา เพ่ือเป็นสื่อนํา ให้ม ี
จุดเริ่ม  
 เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นปัจจัยที่ส่งทอดไปตามกันว่า วิมุตติ เป็นจุดหมายบังคับให้ต้องมี
ปัญญา ปัญญา ที่เป็นตัวทําให้ถึงจุดหมาย อาศัยศรัทธา เป็นจุดเริ่มหรือเป็นสื่อนําให้ ก็เลยเป็น ๓ 
ขั้นตอน คือ 
 
   
  
  

ศรัทธา ปัญญา   วิมุตต ิ
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 ในกระบวนการของการเข้าถึงความจริง ศรัทธาเป็นตัวเริ่มต้นนําเข้าสู่ปัญญา แล้วปัญญา
ก็เป็นตัวนําไปสู่วิมุตติ ระบบปัจจัยสัมพันธ์อันนี้เป็นตัวกําหนดลักษณะของศรัทธาในพุทธศาสนา
อย่างที่ว่าแล้ว เพราะศรัทธาสัมพันธ์กับปัญญาและวิมุตติ ศรัทธานั้นจึงมี 
 ลักษณะที่ ๑ คือ เป็นสื่อนําสู่ปัญญา 
 ลักษณะที่ ๒ คือ พ่วงมากับความเป็นอิสระ 
  เพราะฉะนั้น ศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงไม่เป็นศรัทธาแบบบังคับให้เชื่อ ที่เชื่อแล้วห้าม
ถาม ห้ามสงสัย หรือเอาชีวิตของตนไปขึ้นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะต้องถือมั่นว่าเป็นอย่างนั้น  โดยที่ถูก
กําหนดมาตายตัวเสร็จสิ้นแล้ว นี้เป็นการชี้แจงให้เข้าใจลักษณะทั่วไป 
 จะเห็นว่า ทั้งพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ต่างก็มีศรัทธาชนิดสื่อนําสู่ปัญญาที่นับได้ว่า
เหมือนกัน คือใช้ศรัทธาเป็นจุดเริ่มนําไปสู่การแสวงหาความรู้ที่จะเข้าถึงความจริง  ทีนี้ ก็มีคําถาม
ต่อไปอีกว่า ศรัทธาอย่างไรที่จะเป็นสื่อนําไปสู่ปัญญา หรือว่าศรัทธาที่เป็นสื่อนําสู่ปัญญานั้นเป็น
อย่างไร ก็จึงจะต้องมีการให้คําจํากัดความ ศรัทธาที่ว่านี้อีกทีหนึ่งว่าศรัทธาที่เป็นตัวนําสู่ปัญญานี้คือ
อะไร 
 ถ้าพูดโดยโยงไปหาหลักที่แสดงมาแล้วก็จะบอกว่า ศรัทธาที่ว่าน าไปสู่ปัญญานี้ก็คือ
ความเชื่อม่ันในธรรมชาติหรือจักรวาลนี้ว่ามีกฎเกณฑ์แห่งธรรมดาที่สม่ าเสมอแน่นอน  หมายถึง
ความเชื่อในกฎธรรมชาตินั่นเอง พร้อมทั้งความเชื่อว่ากฎธรรมชาตินั้นมนุษย์จะสามารถเข้าถึงได้
ด้วยปัญญา 
 ความเชื่อหรือศรัทธานี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราแสวงหาความจริงแต่เพราะว่าตัวตัดสิน
หมายถึงการที่เราจะต้องรู้เข้าใจกฎธรรมชาติศรัทธาจึงไม่เพียงพอที่จะเข้าถึงจุดหมาย จึงหยุดอยู่แค่
ศรัทธาไม่ได้ศรัทธานั้นจึงต้องโยงส่งทอดต่อไปสู่ปัญญา พอมาถึงตอนนี้ก็เหมือนกับว่าศรัทธาของ
พุทธศาสนากับศรัทธาของวิทยาศาสตร์เหมือนกัน คือต่างก็มีศรัทธาที่เชื่อในกฎธรรมชาติ และต่างก็
มุ่งท่ีจะรู้ความจริงในกฎธรรมชาติด้วยวิธีการแห่งปัญญา แต่ความเหมือนหรือคล้ายกันนั้น อาจหยุด
แค่นั้นต่อจากจุดนี้ไปศรัทธาของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ดูท่าว่าจะแยกจากกัน  จะแยกกัน
อย่างไร 
 
๕.๒ ศรัทธา: จุดร่วมที่แตกต่างระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์  
 ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า จุดเริ่มร่วมของศาสนาและวิทยาศาสตร์ก็คือ การที่มนุษย์ประสบ
ปัญหาในการดํารงชีวิตอยู่ในโลก เนื่องจากภัยอันตรายและความติดขัดบีบคั้นจากธรรมชาติแวดล้อม 
และเมื่อจะแก้ปัญหา มนุษย์ก็มองออกไปที่ธรรมชาติภายนอกด้วยความรู้สึกหวาดหวั่นและ
ความรู้สึกอัศจรรย์ใจ แล้วความรู้สึกทั้งสองนั้นก็นําต่อไปสู่ความใฝุปรารถนาที่จะพ้นภัย และความ
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ใฝุรู้ในความจริงของธรรมชาติ ต่อแต่นั้นจากจุดเริ่มที่ร่วมกัน ศาสนากับวิทยาศาสตร์ก็เริ่มแยกจาก
กัน 
 แม้จะแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม แต่ทั้งศาสนาทั่วไปและวิทยาศาสตร์ก็มีจุดร่วมอีกอย่าง
หนึ่งที่เหมือนกัน คือ การมองออกไป (หาต้นเหตุ)ที่ธรรมชาติภายนอกตัว โดยที่ตัวมนุษย์เองเป็น
ผู้มองและไม่ได้มองดูตัว ในแง่นี้ เมื่อพูดถึงเฉพาะวิทยาศาสตร์ เราจึงพบว่าวิทยาศาสตร์ศึกษา
 แต่ธรรมชาติภายนอกในโลกแห่งวัตถุ ไม่ได้มองมนุษย์รวมอยู่ในภาพรวมของธรรมชาติ 
หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า ไม่มองธรรมชาติว่าครอบคลุมถึงมนุษย์ และก็มิได้มองมนุษย์ว่า
ครอบคลุมธรรมชาติเอาไว้ในตัวด้วยเมื่อวิทยาศาสตร์มองธรรมชาติอย่างนี้ วิทยาศาสตร์จึงมีจุดที่
เป็นเปูาของศรัทธาเพียงอย่างเดียว คือ ธรรมชาติ (ภายนอก) โดยมีความเชื่อมั่นว่าในธรรมชาตินั้นมี
กฎเกณฑ์อันแน่นอน ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่าศรัทธาในกฎธรรมชาติ 
 แต่สําหรับพระพุทธศาสนา จุดเริ่มคือการที่จะแก้ปัญหาที่เรียกว่าความทุกข์ของมนุษย์ 
ซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะเน้นแดนแห่งกิจกรรมของมนุษย์ แต่ก็
มองเห็นว่าเหตุปัจจัยเหล่านั้นเป็นกระบวนการของธรรมชาติ  พุทธศาสนาจึงเชื่อในกฎธรรมชาติ
เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ แต่ความเชื่อหรือศรัทธานี้โยงมาถึงตัวมนุษย์ด้วยทั้งในแง่ที่มนุษย์นั้นเป็น
ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และในแง่ที่มนุษย์เป็นที่ครอบคลุมธรรมชาติเอาไว้ในตัว โดยถือว่า ความ
เป็นไปของชีวิตมนุษย์ก็อยู่ภายใต้กฎธรรมชาตินั้นเช่นเดียวกัน 
 สรุปว่า ศรัทธาของพระพุทธศาสนามีแง่ที่ต่างจากศรัทธาของวิทยาศาสตร์ คือ ศรัทธา
ของวิทยาศาสตร์มีจุดที่เป็นเปูาอย่างเดียว ได้แก่ธรรมชาติ แต่ศรัทธาของพระพุทธศาสนามีจุดที่เป็น
เปูา ๒ อย่าง ได้แก่ 
 ๑. ธรรมชาติ 
 ๒. ตัวมนุษย์ 
 แม้จะมีจุดที่เป็นเปูาแยกเป็น ๒ อย่าง แต่จุดเปูาทั้งสองนั้นก็เชื่อมโยงถึงกัน ต่อเนื่องเป็น
อันเดียว และจากความเชื่อมโยงระหว่างจุดเปูาทั้งสอง คือ ธรรมชาติกับตัวมนุษย์นี้ เราสามารถแยก
ศรัทธาของพระพุทธศาสนาเป็น ๒ ระดับ 
 ๑) ระดับที่หนึ่ง หรือระดับพื้นฐาน: ศรัทธาหนึ่งเดียวแยกเป็น ๒ด้าน 
 ในระดับที่หนึ่ง หรือระดับพ้ืนฐาน ซึ่งอาจจะเรียกว่าระดับสูงสุดก็ได้ ศรัทธาเกี่ยวกับ
ธรรมชาติภายนอกหรือธรรมชาติทั่วไป และศรัทธาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ เป็นศรัทธาอันเดียวกันนั่นเอง 
แต่แยกเป็น ๒ ด้านหรือว่าที่จริงคือ โยงต่อจากกันเป็น ๒ ช่วงตอน กล่าวคือ 
 ๑. ศรัทธาเกี่ยวกับธรรมชาติ (ภายนอกหรือทั่วไป) ได้แก่ ความเชื่อมั่นว่า ในธรรมชาติมี
กฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัย เรียกสั้นๆ ว่า ศรัทธาในกฎธรรมชาติ 
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 ๒. ศรัทธาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ (ธรรมชาติภายใน) ได้แก่ ความเชื่อมั่นว่า ความดีงามสูงสุด 
หรือชีวิตที่ดีงามของมนุษย ์เป็นภาวะที่เป็นไปได้โดยอาศัยและเนื่องอยู่ในกฎธรรมชาตินั้น เรียกสั้นๆ 
ว่า ศรัทธาในชีวิตดีงามท่ีเข้าถึงได้ตามกฎธรรมชาติ หรือศรัทธาในคุณค่าสูงสุด 
 ที่ว่าศรัทธาทั้งสองข้อนี้เป็นศรัทธาอันเดียวกัน ก็เพราะว่าแท้จริงแล้ว ทั้งสองข้อนั้น ก็เป็น
ศรัทธาที่เกี่ยวกับธรรมชาติด้วยกันทั้งนั้นสําหรับข้อ ๑ นั้น โดยคําพูดก็ชัดอยู่แล้วว่า เป็นศรัทธาที่
เกี่ยวกับธรรมชาติ แต่ที่จริงธรรมชาติในข้อ ๑ นั้น หาใช่จะครอบคลุมธรรมชาติทั้งหมดไม่ มันกิน
ความแค่ธรรมชาติภายนอก หรือธรรมชาติทั่วๆ ไปนอกจากความเป็นมนุษย์  
 ในทางพุทธศาสนาถือว่า มนุษย์ก็เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งด้วย เพราะตัวมนุษย์เองในส่วนที่
เป็นรูปธรรม ก็มีความเป็นธรรมชาติเหมือนกันกับธรรมชาติภายนอกทั่วๆ ไป อย่างไรก็ดี มนุษย์มี
ธรรมชาติอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งแปลกจากธรรมชาติภายนอกทั่วๆ ไป เป็นธรรมชาติส่วนที่ทําให้มนุษย์มี
ภาวะที่แตกต่างจากธรรมชาติภายนอกทั่วๆ ไปเหล่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะพิเศษของมนุษย์หรือเป็น
ส่วนที่เป็นตัวมนุษย์เองแท้ๆ ที่เราเรียกแยกออกมาว่า เป็นตัวมนุษย์ต่างหากจากธรรมชาติทั่วๆ ไป 
ธรรมชาติส่วนที่เป็นตัวมนุษย์โดยเฉพาะนี้เป็นนามธรรม เป็นเรื่องของคุณค่า หรือเป็นธรรมชาติใน
ด้านคุณค่า 
 เนื่องจากมนุษย์มีทั้งส่วนรูปธรรมที่เป็นธรรมชาติ เหมือนกับธรรมชาติทั่วๆ ไปภายนอก 
และมีทั้งส่วนนามธรรมที่เป็นธรรมชาติด้านคุณค่าซึ่งพิเศษนอกเหนือไปจากธรรมชาติภายนอกทั่วไป
เหล่านั้น ดังนั้น แทนที่จะพูดว่ามนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติด้วย เราควรจะพูดในทางกลับกัน
ว่า มนุษย์ครอบคลุมธรรมชาติทั้งหมดเอาไว้ในตัว และพร้อมกันนั้นมนุษย์ก็เป็นอันเดียวกับธรรมชาติ 
 ทางพระพุทธศาสนาถือว่า เรื่องคุณค่าที่เป็นด้านนามธรรมของมนุษย์ ก็เป็นธรรมชาติ
เหมือนกัน และมันก็ข้ึนต่อกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเช่นเดียวกัน มันจึงเป็นความ
จริงของธรรมชาติเช่นกันด้วย ด้วยเหตุนี้ การที่จะรู้เข้าใจธรรมชาติ เข้าถึงความจริงหรือสัจจธรรม
อย่างแท้จริง จึงต้องรู้เข้าใจธรรมชาติให้ครบทั้งสองด้าน คือทั้งธรรมชาติภายในของตัวมนุษย์ และ
ธรรมชาติทั่วไปภายนอก 
 เฉพาะอย่างยิ่ง มนุษย์เป็นผู้ศึกษา เป็นผู้รู้เข้าใจธรรมชาติ การที่จะรู้เข้าใจธรรมชาติทั่วไป
ได้ ก็ต้องรู้เข้าใจตัวมนุษย์ที่เป็นผู้ศึกษาและเป็นผู้รู้เข้าใจธรรมชาตินั้นด้วย แม้แต่ตัวความรู้ความ
เข้าใจนั้นเอง ตลอดจนศรัทธาและความใฝุรู้เป็นต้น ที่เป็นองค์ประกอบของการเข้าถึงความจริงก็
ล้วนเป็นเรื่องของคุณค่า เป็นด้านนามธรรมของตัวมนุษย์ และเป็นธรรมชาติที่จะต้องรู้เข้าใจด้วย
ทั้งนั้น ยิ่งกว่านั้น เราจะเห็นจุดบรรจบในขั้นสุดท้ายว่า ตัวภาวะของการรู้เข้าใจเข้าถึงความจริงของ
กฎธรรมชาตินั้นเอง ก็มีความหมายสําหรับมนุษย์ เป็นการบรรลุถึงความดีงามหรือคุณค่าสูงสุด 
เพราะฉะนั้น ในขั้นสุดท้าย ความจริงแท้กับความดีงามสูงสุด หรือความจริงสูงสุดกับคุณค่าสูงสุด
จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถ้าไม่ศึกษาคุณค่าต่างๆ ที่เป็นเรื่องของมนุษย์นี้แล้ว การรู้เข้าใจ
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ธรรมชาติก็จะต้องเว้าแหว่ง บกพร่อง ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถเข้าถึงความจริงอย่าง
แท้จริง 
 เมื่อแยกธรรมชาติออกเป็น ๒ ด้านหรือ ๒ ส่วน คือ ตัวมนุษย์กับธรรมชาติภายนอกแล้ว 
ศรัทธาต่อธรรมชาติ ก็แยกออกเป็น ๒ ด้าน หรือ ๒ ตอนด้วยคือ ศรัทธาในกฎธรรมชาติที่เป็นองค์
ความรู้หรือตัวความจริงสูงสุด กับศรัทธาในความดีงามหรือคุณค่าสูงสุด แต่ก็เช่นเดียวกับ
ธรรมชาติโดยรวมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียว ศรัทธา ๒ อย่างนั้นก็เป็นเพียงการแสดงออก ๒ ด้านหรือ ๒ 
ตอนของศรัทธาอันเดียวกัน ซึ่งในที่สุดการเข้าถึงองค์ความรู้สูงสุด กับการบรรลุถึงคุณค่าสูงสุดมา
บรรจบรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ศรัทธาที่รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวนี้เรียกสั้นๆ ว่าศรัทธาในธรรม 
 ถึงแม้วิทยาศาสตร์จะมีศรัทธาในกฎธรรมชาติ มุ่งที่จะรู้เข้าใจเข้าถึงความจริงของกฎ
ธรรมชาติ แต่วิทยาศาสตร์ไม่ได้มองธรรมชาตินั้นครอบคลุมถึงความเป็นมนุษย์และคุณค่า ความ
จริงที่วิทยาศาสตร์มองจึงไม่ครบถ้วน ไม่ทั่วตลอด การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงขาดตอน 
ไม่สามารถตีวงบรรจบครบรอบได้ จึงไม่สามารถมองเห็นสัจจธรรมได้โดยสมบูรณ์ โดยที่ความจริง
ด้านหนึ่งของธรรมชาติได้ถูกละเลยมองข้ามไปเสีย คือความจริงด้านตัวมนุษย์ รวมทั้งระบบคุณค่า
ทั้งหมด 
 
๕.๓ ศรัทธาที่ครบชุด ต้องทั้งมนุษย์ ธรรมชาติ และสังคม 
 ๒) ระดับที่สอง หรือระดับรอง: ศรัทธา ๒ อย่าง ที่โยงต่อกันศรัทธาระดับที่สอง ก็มีจุดที่
เป็นเปูา ๒ จุด กล่าวคือ ธรรมชาติกับตัวมนุษย์ และโยงจุดเปูาทั้งสองมาต่อเนื่องกัน เช่นเดียวกับ
ศรัทธาระดับที่หนึ่ง แต่ศรัทธาระดับท่ีสองนี้แยกเป็นศรัทธา ๒ อย่าง ต่างหากกันชัดเจนออกไป คือ 
 ๑. ศรัทธาเกี่ยวกับธรรมชาติ ได้แก่ ความเชื่อมั่นว่า ธรรมชาติเป็นไปตามกระบวนการ
แห่งเหตุปัจจัย เรียกสั้นๆ ว่า ศรัทธาในกฎธรรมชาติ อย่างที่กล่าวมาแล้ว 
 ๒. ศรัทธาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ ได้แก่ ความเชื่อมั่นว่า มนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้รู้เข้า
ใจความจริงแห่งกฎธรรมชาติ และเข้าถึงชีวิตที่ดีงามสูงสุด บรรลุอิสรภาพได้ เรียกสั้นๆ ว่า ศรัทธา 
ในศักยภาพของมนุษย์ 
 ศรัทธา ๒ อย่างนี้ มีความสัมพันธ์อิงอาศัยสืบเนื่องกันโยงต่อกันเช่นว่า การที่เราพัฒนา
ศักยภาพ ตามศรัทธาในข้อที่ ๒ (ความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่พัฒนาได้) นั้น ก็โดยมุ่งเพ่ือให้รู้
เข้าใจและเข้าถึงสัจจภาวะของกฎธรรมชาติ ตามความเชื่อในศรัทธาข้อที่ ๑ และในทางกลับกัน การ
ที่จะพัฒนาศักยภาพได้ตามศรัทธาในข้อที่ ๒ ก็ด้วยการนําเอาความรู้ในกฎธรรมชาติตามศรัทธาใน
ข้อที ่๑ มาใช้ประโยชน์กับตัวมนุษย์ จึงเป็นการโยงสัมพันธ์บรรจบกัน ถ้าพูดอย่างง่ายๆ ก็ว่า รู้เข้าใจ 
ธรรมชาติ เพ่ือเอาความรู้มาใช้พัฒนามนุษย์ และพัฒนามนุษย์ก็เพ่ือให้รู้เข้าใจ เข้าถึงความจริงของ
ธรรมชาติ 



๙๓ 
 
 รวมความว่า ศรัทธา ๒ อย่างที่ต่างกันเป็น ๒ เปูานั้น โยงเข้ามาบรรจบกันเอง ได้แก่การ
ที่พุทธศาสนามีเปูาหมาย ซึ่งต้องการที่จะเอาความรู้ในกฎธรรมชาติมาใช้กับตัวมนุษย์ ในการที่จะ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์นั้นขึ้นไป ไม่ใช่เป็นเพียงความรู้ลอยๆ และการพัฒนาศักยภาพนั้นก็จะทํา
ให้มนุษย์เข้าถึงความจริงของธรรมชาติ  
 ถ้ามองให้ลึกลงไป จะเห็นว่า ที่จริงนั้น ความสัมพันธ์อิงอาศัยและโยงกันระหว่างศรัทธา 
ยังซับซ้อนกว่านี้อีก กล่าวคือ ความสัมพันธ์โยงกันมิได้มีเฉพาะระหว่างศรัทธาในกฎธรรมชาติที่
จะต้องรู้เข้าใจความจริง กับศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปเท่านั้น แม้แต่ศรัทธา 
เกี่ยวกับตัวมนุษย์ในระดับที่หนึ่ง กับศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ในระดับที่สองนี้ ก็มีความสัมพันธ์
ต่อเนื่องกัน 
 ในระดับท่ีหนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างสองด้านของศรัทธามองเห็นได้ชัดเจน กล่าวคือ การ
เข้าถึงความดีงามสูงสุด ซึ่งจะเรียกว่า ภาวะไร้ทุกข์ หรืออิสรภาพก็ตาม จะสําเร็จได้ ก็โดยต้องเข้าถึง
ความจริงของกฎธรรมชาติ และในเวลาเดียวกัน การเข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติอย่าง
ครอบคลุม ทั้งธรรมชาติภายนอกทั่วไป และธรรมชาติภายในของตัวมนุษย์ ก็มีค่าและมีผลเป็นการ
เข้าถึงความดีงามสูงสุดไปด้วยพร้อมกัน 
 ในระดับท่ีสอง ศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับศรัทธาในระดับที่หนึ่ง ทั้ง
ในด้านที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั่วไปภายนอก คือสามารถพัฒนาให้รู้เข้าใจเข้าถึงความจริงของกฎ
ธรรมชาติได้ และทั้งในด้านที่เกี่ยวกับตัวมนุษย์ คือสามารถพัฒนาให้เข้าถึงความดีงามสูงสุดบรรลุ
อิสรภาพได้ และเนื่องจากการเข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติกับการเข้าถึงความดีงามสูงสุด  ก็
เชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นอันเดียวกัน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพที่จะเข้าถึงจุดหมายทั้งสองด้าน จึงมีค่าที่
รวมลงเป็นอันเดียวกัน 
 ถ้าวิเคราะห์ให้ละเอียดจะเห็นว่า มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเป็นวงจร ซ้อนอยู่ภายใน
ระบบของศรัทธานี้หลายชั้น เช่นว่า การที่เราต้องการรู้เข้าใจความจริงของกฎธรรมชาติ ก็เพ่ือและมี
ผลให้เราปฏิบัติต่อธรรมชาติ (ทั้งต่อธรรมชาติทั่วไปภายนอก และต่อชีวิตมนุษย์ของเราเอง) ได้อย่าง
ถูกต้อง ในกรณีนี้ การที่เราศึกษาให้รู้เข้าใจความจริงของกฎธรรมชาติ ก็คือการพัฒนาศักยภาพใน
ตัวมนุษย์ของเรา และการที่เราปฏิบัติต่อธรรมชาติได้ถูกต้อง ก็คือการพัฒนาตนเองของมนุษย์
 พร้อมกันนั้น การรู้เข้าใจสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องต่อธรรมชาติ (ทั้งภายนอกและภายใน
ตัว) ได้มากขึ้น ก็คือ การเข้าใกล้ที่จะบรรลุถึงความดีงามหรือคุณค่าสูงสุดมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ จึงมีค่าเป็นการเข้าถึงกฎธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความหมายเป็นการ
เข้าถึงความดีงามสูงสุดมากขึ้นไปด้วยพร้อมกัน และการเข้าถึงกฎธรรมชาติมากขึ้น ก็หมายถึงการมี
ความรู้ความเข้าใจที่จะปฏิบัติต่อธรรมชาติได้ถูกต้องในการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนให้ได้ผลดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งก็มีค่าเป็นการเข้าถึงความดีงามสูงสุดได้มากข้ึนนั่นเอง 



๙๔ 
 
 การที่จะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ บังคับให้ต้องรู้เข้าใจเข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติ
เพ่ือจะได้ปฏิบัติต่อธรรมชาติในการที่จะพัฒนาตนได้ถูกต้อง และการที่จะเข้าถึงความจริงของกฎ
ธรรมชาติอันจะให้บรรลุถึงความดีงามสูงสุด ก็บังคับให้มนุษย์ต้องพัฒนาศักยภาพของตนพร้อมกัน
นั้น การปฏิบัติต่อธรรมชาติทั้งโลกและชีวิตได้ถูกต้องด้วยการรู้เข้าใจเข้าถึงกฎธรรมชาติ  ก็คือ การ
พัฒนาตนของมนุษย์ที่จะเข้าถึงความดีงามที่เป็นคุณค่าสูงสุด ดังนี้เป็นต้น และในที่สุด การเข้าถึง
ความจริงและการเข้าถึงความดีงามสูงสุดก็เกิดขึ้นพร้อมเป็นหนึ่งในขณะเดียวกัน 
 ถ้าใช้ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติต่อธรรมชาติทั้งโลกและชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
เรียกว่าเป็น มรรค หรือการดําเนินชีวิตที่ดี ส่วนการพัฒนาศักยภาพให้รู้จักที่จะปฏิบัติต่อธรรมชาติ
คือ โลกและชีวิตนั้นได้อย่างถูกต้อง เรียกว่า สิกขา หรือการศึกษา มรรคกับสิกขาเกี่ยวโยงเคียงคู่กัน
ไปในการก้าวสู่ความเข้าถึงกฎธรรมชาติและความดีงามสูงสุด 
 พึงสังเกตว่า ศรัทธาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ในระดับที่สอง มีความแตกต่างอย่างสําคัญจาก
ศรัทธาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ในระดับที่หนึ่ง กล่าวคือ ในระดับที่หนึ่ง ตัวมนุษย์ถูกกล่าวถึงในฐานะเป็น
ส่วนหนึ่งของธรรมชาติโดยเฉพาะเป็นส่วนที่ทําให้การเข้าถึงความจริงของธรรมชาติมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ เพราะฉะนั้น เมื่อสรุปศรัทธาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ในระดับที่หนึ่งจึงจัดเข้าเป็นศรัทธาเกี่ยวกับ
ธรรมชาติด้วย โดยรวมอยู่ในคําว่าศรัทธาในธรรม แต่ศรัทธาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ในระดับที่สองนี้ เป็น
เรื่องจําเพาะต่อตัวของมนุษย์เอง 
 เมื่อมองดูทางด้านวิทยาศาสตร์ จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์มีศรัทธายืนตัวชัดเจนอยู่อย่าง
เดียว คือ ศรัทธาในกฎธรรมชาติ การที่พระพุทธศาสนามีศรัทธาในตัวมนุษย์เพ่ิมเข้ามา และศรัทธา
ในตัวมนุษย์ซึ่งเป็นศรัทธาเกี่ยวกับคุณค่านั้น มีทั้งสองระดับ ก็เป็นการช่วยเติมเต็ม ทําให้เกิดความ
ครบถ้วนสมบูรณ์แก่การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  หรือการแสวงหาความจริงของมนุษย์
 ศรัทธาในตัวมนุษย์ระดับที่ ๑ คือ ศรัทธาในคุณค่าสูงสุด ซึ่งเป็นธรรมชาติด้านนามธรรม 
ช่วยขยายแดนแห่งความจริงที่จะเข้าถึงออกไปให้ครบบริบูรณ์ ครอบคลุมทั่วทั้งหมด 
 ศรัทธาในตัวมนุษย์ระดับที่ ๒ คือ ศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ที่พัฒนาได้สูงสุด ทําให้
การแสวงหาความรู้มีเปูาหมายและขอบเขตชัดเจนแน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับการที่จะเข้าถึงความจริง
และความดีงามสูงสุดไม่เป็นการแสวงหาความรู้อย่างเลื่อนลอย เปะปะ แล้วถูกคุณค่าแปลกปลอม
แทรกเข้ามาครอบงํา 
 ศรัทธาทั้งสองระดับนี้ ถ้าจัดให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ ก็เป็นศรัทธาชุดเดียวกัน แต่ถ้านํามา
จัดเรียงไว้ด้วยกันให้ครบถ้วน ก็อาจเป็นการยากสําหรับบางคนที่จะทําความเข้าใจตามได้ทัน  จึง
ขอให้ถือเป็นข้อความที่แทรกเข้ามาเป็นพิเศษเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ 
  



๙๕ 
 
 ศรัทธา ๒ ระดับข้างต้น จัดระบบรวมเป็นชุดเดียวกันได้ดังนี้ 
 ๑. ศรัทธาในธรรม แยกเป็น ๒ ด้าน 
  ก) ศรัทธาเกี่ยวกับธรรมชาติทั่วไปภายนอก คือ ความเชื่อมั่นในความเป็นไปของสิ่ง
ทั้งหลาย ตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย หรือเชื่อในกฎธรรมชาติ 
  ข) ศรัทธาเกี่ยวกับธรรมชาติภายในตัวมนุษย์ คือความเชื่อมั่นในความดีงามสูงสุด หรือ
ภาวะไร้ทุกข์ บรรลุถึงอิสรภาพของมนุษย์ ที่เข้าถึงได้ตามกฎธรรมชาติ หรือเชื่อในคุณค่าสูงสุด 
 ๒. ศรัทธาในตัวมนุษย์ ได้แก่ ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่พัฒนาได้ 
 ก) ที่จะให้รู้เข้าใจเข้าถึงความจริงแห่งกฎธรรมชาติ 
 ข) ที่จะให้เข้าถึงความดีงามสูงสุด บรรลุอิสรภาพ 
 ศรัทธาข้อแรก ทั้งความเชื่อในกฎธรรมชาติและความเชื่อในความดีงามสูงสุดของมนุษย์ 
เรียกให้สั้นว่า ศรัทธาในธรรม ส่วนข้อที่สอง คือความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ เรียกเป็นศัพท์ว่า 
ศรัทธาในโพธิ หมายความว่าเป็นความเชื่อในปัญญาของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาให้เป็นพุทธะได้ ถ้า
ยกเอาตัวมนุษย์ขึ้นตั้ง โดยเน้นบุคคลในอุดมคติ ผู้บรรลุจุดหมายในการที่พัฒนาศักยภาพนั้นได้
สําเร็จ ในฐานะเป็นต้นแบบสําหรับเตือนจิตสํานึกในความมีศักยภาพนั้นของมนุษย์แต่ละคน  ก็
เรียกว่า ศรัทธาในพุทธะ 
 ศรัทธาในมนุษย์นี้ยังแยกย่อยออกไปอีกเป็น ๒ ส่วน คือเชื่อในตัวมนุษย์และในสังคม
มนุษย ์ศรัทธาในสังคมมนุษย์ก็คือความเชื่อในหมู่ชนและสังคมของมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นไปได้ ซึ่งเป็นที่
ปรากฏแห่งความรู้ในกฎธรรมชาติที่เรานํามาใช้ประโยชน์ได้จริงจัง หมายความว่า ศรัทธาในการ
พัฒนาศักยภาพนี้จะเชื่อมต่อไปยังกฎธรรมชาติว่า เราจะต้องนําเอากฎธรรมชาติหรือความรู้ในกฎ
ธรรมชาตินั้นมาใช้ในการพัฒนามนุษย์ สร้างสังคมของมนุษย์ที่พัฒนาตนขึ้นมา แล้วหมู่มนุษย์ที่
พัฒนาตนตามหลักความรู้ในกฎธรรมชาตินี้ ก็จะเป็นทั้งที่ปรากฏผลแห่งการใช้ความรู้ ในกฎ
ธรรมชาตินั้น และเป็นที่ดํารงความรู้ในกฎธรรมชาตินั้นไว้ให้ปรากฏแก่มนุษย์รุ่นต่อๆ  ไป เป็น
ความสัมพันธ์อย่างเข้าถึงกันแท้จริงระหว่างหมู่มนุษย์กับธรรมชาติ  นี่คือความเชื่อในสังคมอุดมคติ 
ซึ่งเรียกว่า ศรัทธาในสงฆ์ หรือ ศรัทธาในสังฆะ 
 รวมทั้งหมดก็มี ๓ อย่าง คือ ศรัทธาในธรรมะ ศรัทธาในพุทธะและศรัทธาในสังฆะ เป็น
ชุดของศรัทธาที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันสู่ความเป็นอันเดียว แต่ในเชิงปฏิบัติ เรียงลําดับใหม่ โดยยก
ศรัทธาในพุทธะขึ้นก่อนคือยกเอามนุษย์ขึ้นตั้ง ชี้ไปที่ตัวแบบซึ่งเป็นจุดเริ่มกระตุ้นที่จะโยงสู่ศรัทธา
ข้ออ่ืนให้ครบชุดต่อไป (เป็นวิธีเรียงลําดับเชิงปฏิบัติ ตามหลักการเดียวกับอริยสัจจ์ ๔ ซึ่งเริ่มด้วย
ปัญหาที่มนุษย์เผชิญ คือทุกข์ก่อน ทั้งที่ปัญหานั้นเป็นผล ซึ่งควรมาต่อจากเหตุ แต่ยกผลขึ้นตั้งเป็น
จุดเริ่มที่จะสืบสาวสู่เหตุต่อไป) เมื่อรวมเป็น ๓ อย่างนี้ เรียกเป็นชุดว่าศรัทธาในพระรัตนตรัย 
กล่าวคือ ศรัทธาในพุทธะ ในธรรมะ และในสังฆะ ศรัทธาทั้งชุด ๓ อย่างนั้น บางทีเรียกรวบรัด 



๙๖ 
 
โดยใช้คําเดียวว่า ศรัทธาในโพธิ คือ ความเชื่อมั่นในปัญญาของมนุษย์ที่จะพัฒนาศักยภาพให้เข้าถึง
ความจริงและความดีงามสูงสุดได้ โดยที่ โพธิ นั้น เป็นภาวะที่โยงพุทธะ ธรรมะ และสังฆะ เข้า
ด้วยกัน 
 
๕.๔ ท าท่าจะเหมือน แต่ก็ไม่เหมือน 
 ขอย้อนกลับไปพูดถึงศรัทธาระดับที่สอง ที่แยกเป็น ๒ ด้าน อย่างที่แสดงไว้ข้างต้น ใน
เรื่องนี้ มีข้อสังเกตว่า แท้จริงนั้น ศรัทธาของวิทยาศาสตร์ก็มีเค้าว่าจะแยกเป็น ๒ อย่างตรงกับของ
พระพุทธศาสนาเหมือนกัน คือ เชื่อในกฎธรรมชาติ และเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ ขอให้พิจารณาดู
ศรัทธาของวิทยาศาสตร์นั้น ซึ่งถ้าพูดให้เต็มความก็จะบอกว่า (ศรัทธาของวิทยาศาสตร์) ได้แก่ 
ความเชื่อมั่นว่า ในธรรมชาตินี้มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ซึ่งสามารถเข้าถึงหรือรู้เข้าใจได้ด้วยปัญญาของ
มนุษย ์
 จะเห็นว่า ศรัทธาของวิทยาศาสตร์นี้ ก็แยกได้เป็น ๒ ตอน และมีจุดที่เป็นเป้า ๒ จุด 
เช่นเดียวกัน คือ ช่วงแรก เชื่อในกฎธรรมชาติช่วงที่ ๒ เชื่อในปัญญาของมนุษย์ที่สามารถรู้
เข้าใจกฎธรรมชาตินั้นได้คือเชื่อในศักยภาพของมนุษย์นั่นเอง อย่างไรก็ตาม ความเชื่อหรือศรัทธา
อย่างที่สองที่เป็นช่วงหลังนี้ วิทยาศาสตร์ไม่ได้ยกขึ้นมาเน้นให้เด่นชัด เป็นเพียงความเชื่อที่ซ่อนแฝง
อยู่เท่านั้น ดังนั้น ในทางวิทยาศาสตร์นอกจากมีศรัทธาที่เชื่ออย่างนั้นแล้ว ก็ไม่ได้ก้าวต่อไปใน
ศรัทธาข้อที่สองนี้ คือไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องกระบวนการพัฒนามนุษย์ว่ามีธรรมชาติอย่างไร  จะ
พึงดําเนินการอย่างไร มุ่งแต่จะสนองศรัทธาข้อแรกคือการที่จะรู้เข้าใจเข้าถึงหรือค้นให้พบกฎ
ธรรมชาติอย่างเดียว 
 ข้อนี้ ต่างจากพระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่า ศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์นี้เป็นเรื่องสําคัญยิ่ง 
และได้ขยายเรื่องนี้ออกไปสู่ภาคปฏิบัติการ มีการจัดตั้งเป็นระบบและกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ของมนุษย์ จนกระท่ังเรื่องการพัฒนามนุษย์นี้เป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของพระพุทธศาสนา  
 เมื่อมองดูแต่ต้น จะเห็นชัดว่า ศรัทธาของพระพุทธศาสนาโยงกันตลอดทั้ง ๓ ตอน 
กล่าวคือ มีความเชื่อม่ันในศักยภาพของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาปัญญาให้รู้เข้าใจกฎธรรมชาติได้ โดย
มีความเชื่อมั่นเป็นฐานรองรับอยู่ว่า ธรรมชาติมีความเป็นไปอย่างมีกฎเกณฑ์แน่นอนที่เรียกว่าเป็น
กฎธรรมชาติ และพร้อมกันนั้นก็มีความเชื่อมั่นด้วยว่า การเข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาตินั้นจะทํา
ให้มนุษย์เข้าถึงความดีงามสูงสุดมีชีวิตที่ไร้ทุกข์ด้วย โดยโยงกลับไปหาความเชื่อในศักยภาพของ
มนุษย์ที่ว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตนให้เข้าถึงความดีงามสูงสุดนั้นได้  ด้วยการรู้เข้าใจกฎธรรมชาติ 
และนําเอาความรู้นั้นมาใช้แก้ปัญหาและปฏิบัติต่อโลกและชีวิตให้ได้ผลดี ในกระบวนการพัฒนาตน
ของมนุษย์ 
  



๙๗ 
 
 การมีศรัทธาอย่างนี้ ทําให้เกิดความแตกต่างที่สําคัญอย่างหนึ่งระหว่างพระพุทธศาสนา
กับวิทยาศาสตร์ คือ ในพระพุทธศาสนา การแสวงหาความรู้เพื่อเข้าถึงความจริงของกฎ
ธรรมชาติ จะด าเนินควบคู่พร้อมไปด้วยกันกับการพัฒนาตนของมนุษย์ และการพัฒนามนุษย์นั้น 
จะเป็นตัวบอกขอบเขตของการน าความรู้ในกฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ด้วย ซึ่งเม่ือเป็นไปตาม
หลักการนี้ ก็จะปิดทางมิให้มีการน าความรู้ในกฎธรรมชาติไปใช้ในทางของการสนองโลภะ โทสะ 
โมหะของมนุษย์ ที่ทําให้เกิดการเบียดเบียนทําลายชีวิตสังคมและธรรมชาติ แต่ให้ใช้ในทางที่เป็น
คุณอย่างเดียว โดยที่ทั้งเปูาหมายของการแสวงหาความรู้และทั้งการพัฒนาตนของมนุษย์เองที่ควบคู่
กันไปกับการแสวงหาความรู้นั้น ล้วนแต่ปิดกั้นช่องทางที่จะเกิดโทษภัยเหล่านี้ทั้งสิ้น 
 ส่วนทางฝุายวิทยาศาสตร์ ศรัทธาด้านเดียวที่เป็นความเชื่อมั่นในกฎธรรมชาติ อาจทําให้
การแสวงหาความรู้เป็นไปอย่างเรื่อยเปื่อยเลื่อนลอย โดยไม่มีการพัฒนาตนเองของมนุษย์ควบคู่กัน
ไป และก็มิได้มีเปูาหมายเพ่ือจะนําเอาความรู้ในกฎธรรมชาติไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์ 
การแสวงหาความรู้ความจริงในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จึงไม่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์หรือใครๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีความสุข ผ่อนทุกข์ คลายเครียดมีจิตใจสงบมั่นคงเจริญงอกงามขึ้น (นอกจากบางคนที่
วางใจถูกต้องพอดีในปฏิบัติการแสวงความจริง จึงทําให้คุณค่าในระหว่าง ที่สอดคล้องเกิดขึ้นมา) 
และพร้อมนั้นก็เปิดช่องอย่างเต็มที่แก่คุณค่าอันไม่พึงประสงค์ท่ีจะเข้ามาชี้นําการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
ให้เป็นไปในทางสนองโลภะ โทสะโมหะ ซึ่งก่อให้เกิดการเบียดเบียน และการผลาญทําลายเป็นต้น 
ดังที่แนวความคิดในการพิชิตธรรมชาติและแนวความคิดในการปรุงแต่งวัตถุปรนเปรอให้พรั่งพร้อม
ได้เข้ามาครอบงําการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในยุคที่ผ่านมาทั้งหมด ดังกล่าวข้างต้น และนี่เป็นตัวอย่าง
หนึ่งของลักษณะความคิดแบบแยกส่วนของตะวันตก 
 ขอย้ําว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีจิตใจ หรือพูดให้กระชับตรงยิ่งขึ้นไปอีกว่า เป็นสัตว์มี
เจตจํานง คือเป็นสัตว์ที่ทํากรรม มีการคิดเป็นต้น และกรรมทุกอย่างมีการคิดเป็นต้นนั้น ต้องอาศัย
เจตจํานงทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นสัตว์ที่มีสํานึกในคุณค่า เมื่อเขามีศรัทธาในกฎธรรมชาติ
และคิดที่จะแสวงหาความรู้ในความจริงของกฎธรรมชาตินั้น เขาจะต้องมีความรู้สึกที่เป็นคุณค่าอยู่
ในจิตใจหรือในเจตจํานงด้วย จะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม และคุณค่าที่อยู่ในความรู้สึกนั้นก็จะเป็น
ปัจจัยที่กําหนดรูปแบบและทิศทางของปฏิบัติการในการแสวงหาความรู้กฎธรรมชาติของเขา  
ตลอดจนแง่มุมและลักษณะของความจริงที่เขาค้นพบด้วย 
 ถ้าความสํานึกในคุณค่าของเขาไม่หยั่งลงไปถึงคุณค่าพ้ืนฐานที่บรรจบเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับความจริงของธรรมชาติ คือความดีงามสูงสุดที่พ่วงอยู่กับความรู้แจ้งในความจริงของกฎ
ธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แล้ว การแสวงหาความรู้ในความจริงของธรรมชาติ นอกจากจะไม่มีทาง
ครบถ้วนสมบูรณ์ เพราะละเลยแดนแห่งความจริงไปด้านหนึ่งแล้ว นักวิทยาศาสตร์ก็จะถูกคุณค่า
ปลีกย่อยกระเส็นกระสายเข้ามาครอบงําทําให้การแสวงหาความรู้เปะปะอยู่ครึ่งๆ กลางๆ เรื่อยไป 



๙๘ 
 
 ในการแสวงหาความรู้นั้น คุณค่าในจิตใจที่แฝงอยู่จะมีอิทธิพลในการชี้ทิศทางของการ
แสวงหาความจริง มีส่วนปั้นแต่งรูปร่างของความจริงที่ค้นพบ ลักษณะการเห็นความจริง และแง่ด้าน
ของความจริงที่มองเห็นพูดง่ายๆ ว่า ความรู้ความจริงของนักวิทยาศาสตร์ไม่เป็นอิสระจากคุณค่า
ในจิตใจของนักวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างง่ายๆ ของคุณค่าปลีกย่อยเหล่านี้เช่น ความสุข ความพอใจใน
การแสวงหาความรู้และในการได้ค้นพบความจริงต่างๆ ซึ่งอยู่เบื้องหลังความก้าวหน้าในการแสวงหา
ความรู้นั้น 
 แม้แต่ความใฝุรู้ความจริงอย่างบริสุทธิ์ใจ ซึ่งเป็นคุณค่าที่ประเสริฐนั้น ถ้าวิเคราะห์และ
สืบค้นให้ลึกลงไป ก็อาจจะมีคุณค่าอะไรอ่ืนบางอย่างซ้อนอยู่เบื้องหลังอีกก็ได้ เช่น อาจจะเป็นความ
ปรารถนาจะสนองเวทนาในการที่จะได้ความสุขอย่างประณีต ดังนี้เป็นต้น 
 พูดไปพูดมา ชักจะยาว เดี๋ยวก็จะพร่า ขอรวมความว่า เราได้พูดมาถึงคุณค่า ๒ ระดับ คือ 
คุณค่าสูงสุด กับคุณค่าสอดคล้องในระหว่าง คุณค่าสูงสุดนั้นเป็นภาวะของความจริงที่จะเข้าถึง ไม่ใช่
เป็นความรู้สึกที่จะเอามาตั้งขึ้นในใจของเรา นักวิทยาศาสตร์มีศรัทธาในกฎธรรมชาติอยู่แล้วศรัทธา
นั่นแหละเป็นคุณค่าอยู่ในตัวแต่แรกเริ่ม เพียงแต่ขยายศรัทธานั้นให้กว้างออกไป ให้ครอบคลุม
ธรรมชาติทั้งหมดรวมทั้งในตัวมนุษย์เองด้วย คือศรัทธาในความดีงามสูงสุด เพียงด้วยความตระหนัก
รู้ หรือสํานึกถึงความจริงที่ว่า กฎธรรมชาตินั้นโยงไปสู่ความมีชีวิตที่ดีงามด้วย 
 เมื่อมีคุณค่าคือศรัทธาที่ถูกต้องแล้ว คุณค่าในระหว่างที่สอดคล้องก็จะเกิดมีขึ้นมาได้เอง 
หรือจะตั้งใจสํานึกข้ึนมาเป็นการเน้นสําทับก็ได้ ซึ่งจะเป็นการปิดกั้นไม่ให้คุณค่ากระเส็นกระสายที่ไม่
พึงประสงค์ แทรกตัวเข้ามาครอบงําจิตใจ ความคิดและปฏิบัติการของผู้แสวงหาความรู้ การปฏิบัติ
ในเรื่องคุณค่าพ้ืนฐานก็มีเพียงเท่านี้ 
 จากศรัทธาที่เป็นคุณค่าเริ่มแรก คุณค่าในระหว่างหรือคุณค่ารองที่สอดคล้องก็จะเกิด
ตามมา โดยเฉพาะคือความใฝุรู้ จากศรัทธาในความจริงของธรรมชาติ ก็เกิดความใฝุรู้ความจริงของ
ธรรมชาติ หรือความใฝุรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญทั้งในพุทธศาสนาและ
วิทยาศาสตร์และจากศรัทธาในความดีงามสูงสุด และในศักยภาพของมนุษย์ ก็นําสู่คุณค่าคือความใฝุ
ปรารถนาที่จะเข้าถึงภาวะไร้ทุกข์ และการที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองของมนุษย์ 
 ได้พูดไปแล้วว่า ความใฝุหรือปรารถนาในพุทธศาสนานั้นมี ๒ ส่วนมาบรรจบกัน เมื่อกี้นี้
ยังไม่ได้แสดงความบรรจบ เพียงแต่พูดทิ้งไว้ว่า 
 อย่างที่หนึ่ง คือ ความใฝ่รู้ความจริงในธรรมชาติ 
 และอีกอย่างหนึ่งคือ ความใฝ่ปรารถนาความไร้ทุกข์ 
 สองอย่างนี้จะต้องมาบรรจบกัน พอมาบรรจบกันแล้วก็จะทําให้ความใฝุรู้นั้นมีขอบเขต
และเปูาหมายที่ชัดเจน คือกลายเป็นความใฝุรู้ความจริงของธรรมชาติ เพ่ือนํามาแก้ปัญหาและ
พัฒนามนุษย์ให้ไร้ทุกข์ตรงนี้แหละคือจุดสมบูรณ์ของพุทธศาสนาเมื่อความใฝุปรารถนาสองอย่างมา



๙๙ 
 
บรรจบกัน ซึ่งทําให้เกิดวงจร แล้วก็เกิดความสมดุล คือความพอดี มีขอบเขตที่ชัดเจนคือการที่
จะต้องรู้ความจริงของธรรมชาติและการที่จะต้องเอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาของ
มนุษย ์หรือพัฒนามนุษย์ หรือจะใช้สํานวนอ่ืนก็อาจจะบอกว่า เพ่ือสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมที่ดีงาม 
ที่บรรลุประโยชน์สุข หรืออะไรก็แล้วแต่ ซึ่งก็มีความหมายอย่างเดียวกัน แต่ทั้งหมดนั้นจะมี
ความหมายที่โยงเข้ามาหาตัวมนุษย์ด้วย ซึ่งทําให้มีขอบเขตว่าเราจะใช้ความรู้นั้นแค่ไหนและอย่างไร 
 โดยเฉพาะภาวะที่เรียกว่ามีความสมดุลในการกระทําต่อธรรมชาติกับการกระทําต่อ
ตนเองคือการพัฒนาตนของมนุษย์ ทําให้การแสวงหาความรู้ในธรรมชาติ ต้องดําเนินควบคู่ไปกับการ
พัฒนาตนของมนุษย์ และความรู้ในธรรมชาติที่ได้มา ก็ถูกเอามาใช้ในการพัฒนามนุษย์ยิ่งขึ้นไป 
 ส่วนทางฝุายวิทยาศาสตร์นั้น เดิมมีแต่ความใฝุรู้ความจริง อย่างที่ว่าแล้วว่าลอยตัวอยู่
ลําพัง เมื่อเป็นความใฝุรู้ในความจริงของธรรมชาติลอยๆ มันก็จะได้แต่คอยแสวงเนื้อหาข้อมูลของ
ความรู้เรื่อยๆ ไป อยากรู้ความจริงที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติ โดยมองออกไปเรื่อยๆ มีแต่หาความรู้ไป 
ก็แล้วกัน ซึ่งเราก็จะเห็นว่าการหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์นี่ปลายเปิดทีนี้เพราะความใฝุรู้แบบ
ปลายเปิดนี้ไม่มีเปูาหมายชัดเจน ก็เลยเป็นการเปิดช่องให้มีการนําเอาเปูาหมายอ่ืนมาเติมต่ออย่าง
ที่ว่ามาแล้วเปูาหมายอ่ืนที่มาเติมต่อก็ได้พูดไปแล้ว อย่างที่หนึ่งคือความใฝุปรารถนาที่จะพิชิต
ธรรมชาติ แล้วต่อมาก็ความใฝุปรารถนาที่จะมีวัตถุปรนเปรอพรั่งพร้อม แล้วสองอย่างนั้นก็มา
บรรจบกันอีก เกิดเป็นวงจรที่ว่า ความใฝ่รู้ของวิทยาศาสตร์กลายเป็นเครื่องมือที่จะน าไปสู่
จุดมุ่งหมายของการพิชิตธรรมชาติ เพื่อหาวัตถุมาบ ารุงบ าเรอปรนเปรอตนเองสนองความเห็น
แก่ตัวของมนุษย์ 
 ขอย้ําความหมายของวงจรนี้ว่า เป็นการใฝุรู้ความจริงของธรรมชาติเพ่ือเอาชนะธรรมชาติ 
แล้วจะได้จัดการปรุงแต่งธรรมชาติให้สนองรับใช้ความต้องการของมนุษย์  เพ่ือให้มนุษย์มีความสุข
ด้วยการมีสิ่งบําาเรอพรั่งพร้อมเต็มที่ แล้ววงจรนี้ก็ได้กลายเป็นต้นเหตุที่นํามาซึ่งปัญหาต่างๆ ของ
มนุษย์ในยุคปัจจุบัน ทั้งปัญหาจิตใจ ปัญหาสังคม และโดยเฉพาะที่กําลังเน้นกันมากคือปัญหา
ธรรมชาติแวดล้อมอย่างที่เป็นอยู่ 
 นี้คือการที่แนวความคิดในยุคอุตสาหกรรมได้เข้ามาครอบง าวิทยาศาสตร์ ซึ่งเกิดจาก
ช่องโหว่ ในการมีปลายเปิดของความใฝ่รู้ของวิทยาศาสตร์นั่นเอง ที่เป็นการกระท าของมนุษย์แต่
ไม่มีจุดเชื่อมโยงมาถึงตัวเองของมนุษย์ และปัจจุบันนี้เราก็ก าลังประสบปัญหาจากจุดอ่อนหรือ
ช่องโหว่นี้ นี่คือข้อสรุปที่บอกว่า เดี๋ยวนี้การที่เรากําลังประสบปัญหาธรรมชาติแวดล้อม และอะไร
ต่ออะไรนี้ ก็สืบเนื่องมาจากแนวคิดที่จะพิชิตธรรมชาติเพ่ือจะปรุงแต่งสิ่งบํารุงบําเรอปรนเปรอตน
ของมนุษย์ให้พรั่งพร้อม เพราะเข้าใจว่าความสุขของมนุษย์อยู่ที่นี่ 
 แนวความคิดแบบนี้ทําให้ไม่มีขอบเขตของการกระทําที่ชัดเจนการกระทําที่ไม่พอดีก็จึง
เกิดขึ้น เพราะไม่รู้จะเอาแค่ไหน การหาความสุขพรั่งพร้อมก็ไม่มีที่สิ้นสุด การพิชิตธรรมชาติก็ไม่มีที่



๑๐๐ 
 
สิ้นสุด ก็เลยจัดการกันเรื่อยไป จนโทรมหรือสลาย ตลอดจนพินาศไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นปัญหาก็
ต้องเกิดขึ้นแน่นอน อันนี้คือจุดแยกจุดหนึ่งระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
 
๕.๕ แดนแห่งความรู้: ขอบเขตและเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน 
 ถ้าวิเคราะห์กันต่อไปอีก ก็จะเห็นว่า การที่วิทยาศาสตร์มีช่องโหว่เป็นปลายเปิดนี้ ก็
เพราะวิทยาศาสตร์แสวงหาความรู้ความจริงของธรรมชาติในโลกฝุายวัตถุภายนอกด้านเดียว  ไม่
แสวงหาความรู้ความจริงในธรรมชาติของตัวมนุษย์เอง 
 วิทยาศาสตร์ไม่สนใจและไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ก็จึงไม่มีความเป็นตัว
ของตัวเอง ต้องกลายไปเป็นเครื่องมือสนองรับใช้แนวคิดแบบอุตสาหกรรมที่วางจุดหมายอย่างผิด
ธรรมชาติ กล่าวคือการไม่รู้ความจริงแห่งธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่า การบําเรอความสุขทางประสาท
ทั้ง ๕ เป็นสิ่งที่ไม่อาจให้เต็มอ่ิมหรือให้พอได้ ความอยากด้านนี้ของมนุษย์จึงไม่มีที่สิ้นสุด และการหา
ความพรั่งพร้อมทางวัตถุก็จึงไม่มีที่สิ้นสุด หรือไม่มีขอบเขตด้วย 
 ในเมื่อความพรั่งพร้อมของวัตถุบําเรอมนุษย์เกิดจากการจัดการกับธรรมชาติ  การจัดการ
กับธรรมชาติหรือการแสวงผลประโยชน์จากธรรมชาติก็จึงไม่มีที่สิ้นสุดด้วย  ในที่สุดธรรมชาติก็ไม่
พอที่จะสนองความต้องการของมนุษย์ มนุษย์ก็ต้องเอาเปรียบและเบียดเบียนธรรมชาติ จนแม้
ธรรมชาติพินาศสลายหรือเสียไปทั้งหมด ก็ไม่เพียงพอที่จะท าให้มนุษย์มีความสุขได้ คือแม้แต่ว่า
ธรรมชาติจะพินาศหมดไป มนุษย์ก็ยังไม่อาจเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้อยู่นั่นเอง 
 แต่ถ้าพูดให้ถูกกว่านั้น ไม่ต้องพูดถึงการที่จะได้วัตถุปรนเปรอพอที่จะมีความสุขหรือไม่
หรอก การเอาเปรียบหรือเบียดเบียนธรรมชาติ ก็ก่อทุกข์แก่มนุษย์ไม่คุ้มกับความสุขท่ีได้อยู่แล้ว 
 เมื่อกี้นี้พูดถึงจุดร่วมสําคัญของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านศรัทธาและความใฝุรู้ 
หรือทั้งด้านความเชื่อและความใฝุรู้แล้ว ต่อไปก็จะต้องพิจารณาอีกว่าเปูาของความใฝุรู้และศรัทธา
นั้นคืออะไร ซึ่งตอบได้ว่าก็ตัวความรู้หรือตัวความจริงน่ะสิ เพราะการที่เราใฝุรู้และศรัทธานั้นก็เพ่ือ
ต้องการความจริงหรือความรู้นั้น เป็นอันว่าตอนนี้เราก็มาถึงประเด็นเรื่อง ตัวความรู้หรือความจริง 
ได้แก่ ความรู้ในกฎธรรมชาติซึ่งจะทําให้จุดหมายของตนสําเร็จ หมายความว่า มนุษย์จะต้องมีความรู้
เข้าใจในกฎธรรมชาติ จุดหมายนี้ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่า 
 ฝุายหนึ่งคือพุทธศาสนานั้น จุดหมายคือ การน าความรู้ความจริงหรือความรู้ในกฎ
ธรรมชาติ มาแก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์ให้ถึงความไร้ทุกข์   
 ส่วนอีกฝุายหนึ่งคือวิทยาศาสตร์ จุดหมายคือ การน าเอาความรู้นั้นมาพิชิตธรรมชาติ 
แล้วก็หาความสุขความพรั่งพร้อมบ ารุงบ าเรอตนเองของมนุษย์  
 เมื่อความมุ่งหมายต่างกัน จุดที่เป็นเปูาของความใฝุรู้ก็ต่างกัน ในที่นี้เรากําลังจะพูดถึงจุด
ที่เป็นเปูาของความใฝุรู้ หรือ ตัวสิ่งที่เราต้องการจะ 
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รู้นั่นเอง 
 ในฝุายพุทธศาสนา ธรรมชาติที่เป็นจุดเปูาของความใฝุรู้คืออะไรก็คือตัวมนุษย์ 
หมายความว่าเปูาสําคัญของการต้องการความรู้ก็คือต้องการรู้ธรรมชาติของมนุษย์นี่เอง  ย้ําว่า 
มนุษย์เป็นตัวเปูาของความใฝุรู้ เป็นตัววัตถุแห่งความรู้ที่ต้องการ แล้วจึงโยงไปยังโลกและสรรพสิ่งที่
มนุษย์เกี่ยวข้อง แต่ทั้งหมดนั้นมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง มนุษย์เป็นจุดกําหนดหมายความว่าเราเอา
มนุษย์เป็นศูนย์กลาง ในการที่จะศึกษาความจริง 
 ส่วนทางฝุายวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติส่วนที่เป็นจุดเปูาของความใฝุรู้ได้แก่ โลกภายนอก 
คือโลกแห่งธรรมชาติภายนอก หรือโลกแห่งวัตถุแม้เข้ามาที่ตัวมนุษย์ก็ศึกษาชีวิตในฐานะเป็นวัตถุ 
ซึ่งเป็นส่วนของโลกนั้นไม่ได้ศึกษาตัวมนุษย์ หมายความว่า วิทยาศาสตร์อาจจะศึกษาชีวิตมนุษย์ 
แต่ศึกษาชีวิตมนุษย์ในแง่ชีววิทยาที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกภายนอกนั้นเท่านั้น ไม่จับถึงความเป็น
มนุษย์ อันนี้ก็เป็นจุดสําคัญท่ีจะต้องเข้าใจไว้ 
 เป็นอันว่าจุดเปูาของความใฝุรู้ของพุทธศาสนาได้แก่ตัวมนุษย์ส่วนของฝุายวิทยาศาสตร์
ได้แก่โลกภายนอก เมื่อเอาประเด็นนี้เป็นข้อพิจารณา ในการมองสัจจภาวะหรือตัวความจริง เราก็มา
ดูว่าธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ต้องการศึกษา กับธรรมชาติที่พุทธศาสนาต้องการศึกษานั้นมีขอบเขต
แค่ไหนเพียงไร เมื่อเทียบกันแล้วเราก็บอกได้ว่าธรรมชาติที่พุทธศาสนาต้องการศึกษานั้นครอบคลุม
กว่า เพราะจับเอาที่ตัวมนุษย์ทั้งหมด 
 เราถือว่า มนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติที่วิวัฒนาการสูงสุดแล้ว เม่ือมนุษย์เป็นวิวัฒนาการ
สูงสุดของธรรมชาติ ก็มีความจริงครบทุกระดับขั้นอยู่ในตัวหมด หมายความว่า ในตัวมนุษย์นี้มี
ธรรมชาติทั้งฝุายวัตถุและฝุายนามธรรม ในด้านวัตถุคือร่างกายก็มีสารมีธาตุอะไรต่างๆ ที่โยงไปถึง
โลกของธรรมชาติภายนอกได้ทั้งหมด แต่ในส่วนโลกธรรมชาติภายนอกนั้นไม่มีด้านจิตใจ ไม่มี
ธรรมชาติด้านคุณค่าอะไรต่างๆ เพราะฉะนั้น ถ้าศึกษามนุษย์ก็สามารถรู้ครบครอบคลุมความจริงใน
ธรรมชาติทุกอย่างทุกประการ 
 แต่วิทยาศาสตร์นั้นศึกษาความจริงเพียงในระดับของสสารพลังงาน ชีวิตในแง่ชีววิทยา 
คือในแง่ของวัตถุ หรือรูปธรรม ส่วนในด้านของจิตใจ เช่น เรื่อง mind เรื่อง consciousness เรื่อง 
spirit นี่วิทยาศาสตร์ไม่เอาด้วย 
 อย่างไรก็ตาม เหมือนดังที่บอกแล้วตอนต้นว่า เวลานี้วิทยาศาสตร์กําลังจะก้าวเข้ามา
ศึกษาเรื่องจิตใจ ตอนนี้กําลังเริ่มสนใจด้านนามธรรมแล้ว อย่างที่ถกเถียงกันว่า mind คืออะไร 
consciousness คืออะไรคอมพิวเตอร์จะมีจิตได้หรือไม่เป็นต้น 
 เป็นอันว่า วิทยาศาสตร์ศึกษาจากโลกภายนอกเข้ามา พอถึงตัวมนุษย์ วิทยาศาสตร์ก็
ศึกษาแค่ชีวิต ไม่ศึกษาตัวมนุษย์ วิทยาศาสตร์รู้ธรรมชาติของชีวิต แต่ไม่รู้ธรรมชาติของมนุษย์ 
“ธรรมชาติของมนุษย์”กับ “ธรรมชาติของชีวิต” นั้นคนละอย่าง เราจะเอาคําว่า “ชีวิต” มา
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ครอบคลุมคําว่า “มนุษย”์ ไม่ได ้มันไม่เหมือนกันที่พูดมาแล้วนี้ เป็นเรื่องของหลักการต่างๆ ที่สําคัญ 
ต่อไปจะพูดถึงข้อสังเกตบางอย่าง 
 ข้อสังเกตที ่๑ คือ เมื่อกี้นี้ได้พูดไว้ว่าพุทธศาสนาเอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นลักษณะ
ที่ฝรั่งเรียกว่า man-centered พุทธศาสนาเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางโดยตลอด มุ่งความเข้าใจตัว
มนุษย์ พัฒนาตัวของมนุษย์เพ่ือประโยชน์แก่มนุษย์ ส่วนวิทยาศาสตร์สนใจโลกธรรมชาติภายนอก
ทั่วไป อยากรู้ความจริงของธรรมชาตินอกตัว ไม่ได้เอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง 
 แต่ต่อมาเมื่อวิทยาศาสตร์เติมคุณค่าตามแนวคิดพิชิตธรรมชาติเข้ามาแล้ว  แนวคิดพิชิต
ธรรมชาตินั้นได้ทําาให้วิทยาศาสตร์ก็เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางเหมือนกัน  ตอนนี้ก็จึงเกิดการเข้ามา
บรรจบกันอีก เดี๋ยวแยกเดี๋ยวพบ เมื่อกี้แยก เดี๋ยวนี้มาบรรจบอีกแล้ว ตอนนี้วิทยาศาสตร์กับพุทธ
ศาสนามาบรรจบกันอีก คือตอนที่ว่าวิทยาศาสตร์กลับเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางด้วย แต่ถึงอย่างนั้นก็
ต่างกันอีก คือ 
 ลักษณะการเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างหนึ่ง  ส่วนของ
วิทยาศาสตร์ก็อีกอย่างหนึ่ง ไม่เหมือนกัน พุทธศาสนาเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางโดยเน้นความ
รับผิดชอบ คือเน้นสิ่งที่มนุษย์จะต้องทํา ในการที่จะอยู่ร่วมกันด้วยดี และในการที่จะพัฒนาตนขึ้นไป
ให้ถึงความไร้ทุกข์ หมายความว่า พุทธศาสนาเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางในแง่ที่จะต้องรู้เข้าใจและ
พัฒนาตัวเอง เราจะต้องจัดการพัฒนามนุษย์และแก้ปัญหาให้มนุษย์ ซึ่งก็เพ่ือประโยชน์แก่มนุษย์ 
คือเพ่ือมนุษย์จะได้เข้าถึงความไร้ทุกข์ มีอิสรภาพ บรรลุความดีงามสูงสุด 
 ส่วนวิทยาศาสตร์นั้น เมื่อได้ตกอยู่ภายใต้แนวความคิดพิชิตธรรมชาติแล้ว ก็เอามนุษย์เป็น
ศูนย์กลาง แต่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางในแง่ที่มุ่งจะได้จะเอาจากธรรมชาติ หมายความว่าธรรมชาติ
จะต้องรับใช้ตอบสนองความต้องการของฉัน ฉันมีความปรารถนาต้องการอย่างนั้นๆคือหาสิ่งบํารุง
บําเรอปรนเปรอตนเอง แล้วมนุษย์ก็พยายามไปจัดการกับธรรมชาติ ปั้นแต่งมันให้สนองความ
ต้องการของตน เพราะฉะนั้นก็จึงมีลักษณะเป็น man-centered แต่มีความหมายคนละอย่างซึ่ง
ตรงกันข้ามเลย พูดง่ายๆ ว่า วิทยาศาสตร์เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางในแง่ที่จะเอาธรรมชาติมาสนอง
ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ เพราะฉะนั้น จึง mancenteredเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกันเลย
 เป็นอันว่า ตอนแรกเมื่อพูดในแง่ตัวความรู้หรือความจริงที่ต้องการศึกษา พุทธศาสนาเอา
มนุษย์เป็นศูนย์กลาง คือเอามนุษย์เป็นตัวความจริงที่ต้องการศึกษาให้รู้เข้าใจ และที่ต้องการรู้เข้าใจ
ก็เพ่ือจะได้พัฒนามนุษย์ และแก้ปัญหาให้แก่มนุษย์ได้ถูกต้อง เท่ากับเอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง
สอดคล้องกันโดยตลอด แต่วิทยาศาสตร์นั้น ตอนแรกในแง่ตัวความรู้หรือความจริงที่จะศึกษา เอา
โลกวัตถุเป็นศูนย์กลาง แต่เสร็จแล้วก็มาเอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง ในแง่ที่จะเอาวัตถุหรือธรรมชาติ
ภายนอกมาสนองความต้องการของมนุษย์ 
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 ข้อสังเกตที่ ๒ คือเรื่อง pure science หรือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ถามว่า วิทยาศาสตร์
บริสุทธิ์ หรือไม่บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ที่เรามองในแง่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆ  คือเป็น
ความรู้บริสุทธิ์ยังไม่ได้ประยุกต์ใช้ เรานําคํานี้มาใช้โดยแยกต่างจากวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ
เทคโนโลยี แต่ทีนี้ถ้าจะเล่นสํานวนบ้าง เราก็จะบอกว่า “วิทยาศาสตร์ไม่บริสุทธิ์” วิทยาศาสตร์ที่ว่า
บริสุทธิ์นั้นไม่บริสุทธิ์จริง จริงอยู่ ในขั้นที่มีความใฝุรู้ความจริงของธรรมชาติ ต้องการรู้กฎธรรมชาติ
ล้วนๆ เราอาจจะถือว่ามีความบริสุทธิ์ แต่ในตอนที่มีระบบคุณค่าเข้ามาพัวพัน ประกอบด้วย
แรงจูงใจคือความใฝุปรารถนาที่จะพิชิตธรรมชาติ และแสวงหาสิ่งบํารุงบําเรอตนของมนุษย์ให้
บริบูรณ ์นี่แหละเป็นตอนที่ไม่บริสุทธิ์แล้ว นี่ก็เป็นเพียงข้อสังเกตเท่านั้น ไม่ควรจะเสียเวลากับเรื่องนี้ 
ก็ขอผ่านไป 
 
๕.๖ วิธีเข้าถึงความรู้: แนวทางที่ตรงกัน แต่เน้นต่างกัน 
 ทีนี้ต่อไปสู่หัวข้อที่ ๔ ต่อจากตัวความรู้แล้ว ก็ถึงวิธีหาความรู้วิธีหาความรู้ก็เป็นเรื่อง
สําคัญมาก นอกจากเชื่อในกฎธรรมชาติและใฝุรู้ความจริงในกฎธรรมชาตินั้นแล้ว การที่จะได้ความรู้
หรือตัวกฎธรรมชาติมา เราจะทําอย่างไร เราก็ต้องมีวิธีการหาความรู้ หรือวิธีการเข้าถึงความจริง 
วิธีการเข้าถึงความจริง หรือหาความรู้นี้ ในพุทธศาสนาบอกว่าที่สําคัญมี ๓ ประการ 
 ประการที่ ๑ คือ การรับรู้ประสบการณ์อย่างเที่ยงตรง การรับรู้ประสบการณ์อย่าง
เที่ยงตรง คือ รับรู้ตามที่มันเป็น ซึ่งเป็นเรื่องที่เน้นในพุทธศาสนาอย่างมาก ท่านให้ความสําคัญแก่
การเข้าถึงความจริงตั้งแต่ขั้นรับรู้เลยทีเดียว คือ พอตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง เป็นต้น ที่เรียกว่ามีการ 
รับรู้ ก็มีปัญหาทันทีสําหรับมนุษย์ คือเป็นการรับรู้ตามที่มันเป็นอย่างหนึ่ง กับรับรู้ตามที่ฉันคิดให้มัน
เป็น หรือรับรู้ตามที่อยากให้มันเป็นอย่างหนึ่ง สําหรับมนุษย์ส่วนมากการรับรู้จะเป็นการรับรู้ตามที่
อยากให้มันเป็น หรือตามที่คิดให้มันเป็น ไม่สามารถรับรู้ตามที่มันเป็น ความผิดพลาด บิดเบือน หัน
เห หรือคลาดเคลื่อนจากความจริง จึงเกิดขึ้น ฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเน้นหลักการนี้คือ จะต้องรับรู้
ตามท่ีมันเป็น 
 ประการที่ ๒ ต้องมีความคิดที่เป็นระเบียบ คือมีวิธีคิด หมายความว่า นอกจากมีวิธีรับรู้ที่
ถูกต้องแล้วก็ต้องมีวิธีคิดท่ีถูกต้องด้วย 
 ประการที่ ๓ คือ วิธีที่จะหาความจริง หรือพิสูจน์สืบสาวหาความรู้นั้น ใช้การสังเกต
ทดลองด้วยประสบการณ์ตรง 
 ในที่นี้จะสังเกตเห็นว่าวิธีการเหล่านี้มีความละม้ายเหมือนกับวิทยาศาสตร์อยู่ไม่น้อย ใน
สามอย่างนี้มีข้อไหนที่วิทยาศาสตร์ต่างออกไปบ้าง ข้อพิจารณาก็คือ วิธีการเหล่านี้อาจจะเหมือนกัน
ในหลักการใหญ่แต่ในข้อปลีกย่อยแล้วจะต้องมาพูดกัน ตอนนี้จะขอพูดถึงข้อที่ ๑ พอให้เห็นเค้า 
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 การรับรู้ประสบการณ์อย่างเที่ยงตรงตามที่มันเป็นนี่คืออย่างไร ว่าโดยทั่วไป มนุษย์นี้เมื่อ
ได้รับประสบการณ์ ก็จะมีคุณค่าพ่วงเข้ามาด้วย นี่แหละ แม้แต่ที่จุดตั้งต้นของความรู้ ก็มีปัญหาว่า
มนุษย์จะพ้นจากคุณค่าได้หรือเปล่า คือมันตั้งต้นตั้งแต่การรับรู้เลย 
 คุณค่าอะไรที่เข้ามากับความรู้ในประสบการณ ์ปรากฏการณ์ที่เข้ามาสู่การรับรู้ของมนุษย์
จะมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพ่วงเข้ามาว่า มันทําให้รู้สึกสบายหรือไม่สบาย ใช่ไหม สิ่งทั้งหลายทุก
สิ่งทุกอย่างจะเป็นอย่างนั้น เมื่อสบายทางพระเรียกว่าเป็นสุขเวทนา ถ้าไม่สบายเรียกว่า 
ทุกขเวทนา 
 พอเกิดการรับรู้ ได้ประสบการณ์ท่ีสบาย กระบวนการทางจิตของมนุษย์จะเดินหน้าต่อปั๊บ
ไปเลย จากสบายก็ชอบใจ ถ้าไม่สบายก็ไม่ชอบใจ ทางพระเรียกว่ายินดีและยินร้าย หรือชอบกับชัง 
ด้วยเหตุนี้ การรับรู้จึงมีความถูกใจไม่ถูกใจและความยินดียินร้ายมาประกอบติดตลอดเวลา  และ
มนุษย์ก็สั่งสมความเคยชินมาอย่างนี้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิด  จนกระทั่งปัจจุบัน คนละหลายสิบปี 
เพราะฉะนั้นจึงลงร่อง พอรับรู้ประสบการณ์ปั๊บ ความรู้สึกก็พ่วงมาด้วย ว่าสบายหรือไม่สบายหรือ
เฉยๆ และตามติดมาทันทีด้วยความถูกใจหรือไม่ถูกใจ ไม่ชอบก็ชัง ไม่ยินดีก็ยินร้าย 
 พอยินดียินร้าย ชอบใจไม่ชอบใจ ชอบหรือชังแล้วก็คิดตามแนวความรู้สึกนั้น ภายใต้
อิทธิพลของความรู้สึกนั้น ถ้าชอบก็คิดอย่างหนึ่ง ไม่ชอบก็คิดอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นประสบการณ์
จะถูกบิดเบือน เอนเอียงหรือเกิดความลําเอียง มองเห็นเคลื่อนคลาด มีการปรุงแต่ง และการเลือก
รับเลือกจับข้อมูล เห็นบางแง่บางด้าน ความรู้จะไม่ตรงไปตรงมา ไม่ทั่วถ้วน ไม่ตลอดสาย เป็นต้น 
เรียกว่าไม่รับรู้ตามที่มันเป็น พุทธศาสนาจึงบอกว่า ตั้งต้นจากจุดเริ่มนี้ ต้องมีการรับรู้ตามที่มันเป็น 
คือรับรู้โดยมีสติไม่ยินดียินร้าย รับรู้โดยรับรู้แต่ตัวความรู้ หรือรับรู้แบบนักศึกษา คือรับรู้แบบเรียนรู้ 
ไม่รับรู้แบบชอบชัง 
 รับรู้แบบเรียนรู้อย่างไร รับรู้แบบเรียนรู้ พูดอย่างสรุปรวบรัดว่า มี๒ อย่าง คือ 
 ๑. รับรู้แบบมองให้เห็นความจริง คือการรับรู้ตามที่มันเป็น โดยไม่ถูกความยินดียินร้าย 
หรือชอบชัง เข้ามาครอบงําหันเหหรือบิดเบือน เป็นการรับรู้อย่างบริสุทธิ์ เอาแต่ตัวประสบการณ์
ล้วนๆ โดยไม่มีคุณค่าพ่วงเข้ามา อย่างที่ท่านเรียกว่ารับรู้เพียงเพ่ือญาณ คือเพ่ือเป็นความรู้ความ
เข้าใจ และเพียงเพ่ือสติ คือเพ่ือเก็บข้อมูลจําไว้ โดยเฉพาะการมองตามเหตุปัจจัย 
 ๒. รับรู้แบบมองให้เป็นประโยชน์ คือ การรับรู้ด้วยการรับจับเอาคุณค่าที่ถูกต้อง ที่จะ
เป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริง มิใช่เป็นเพียงการสนองบําเรอหรือทําความไม่สมอยากแก่อินทรีย์ 
เป็นการรับรู้ชนิดที่จะทําให้ได้ประโยชน์จากประสบการณ์ทุกอย่าง ไม่ว่าจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ 
 สําหรับการรับรู้แบบที่สองนั้น ขยายความว่า เป็นธรรมดาของธรรมชาติว่า การรับรู้เป็น
กิจกรรมของชีวิต การที่ชีวิตเกี่ยวข้องกับธรรมชาติแวดล้อมก็เพ่ือเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น  แต่
ชีวิตจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่รับรู้ก็ต่อเมื่อมีการรับรู้อย่างถูกต้อง คือต้องตั้งใจมองโดยเลือกรับรู้เอา



๑๐๕ 
 
แต่แง่ที่จะนํามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และพัฒนาชีวิต ถ้ามิฉะนั้น การรับรู้นั้น ก็จะได้แค่
เพียงเป็นการสนองบําเรออินทรีย์ หรือถ้าตรงข้ามก็เป็นการทําความไม่สมอยากแก่อินทรีย์นั้นๆ
เท่านั้น โดยที่ประโยชน์ที่พึงได้ก็ถูกตัดหน้าไปเสีย 
 เป็นอันว่าในแบบที่ ๒ สิ่งทั้งหลายนี่ มนุษย์รับรู้เข้ามาเพ่ือประโยชน์แก่ชีวิต สิ่งทั้งหลายที่
รับรู้เข้ามาไม่ว่าจะดี หรือร้าย ไม่ว่าสบายหรือไม่สบาย ก็สามารถให้ประโยชน์แก่ชีวิตได้ทั้งนั้น ทั้งนี้ก็
ขึ้นอยู่กับการที่เราจะเรียนรู้ที่จะปฏิบัติต่อมันอย่างถูกต้องนั่นเองสําหรับกรณีนี้ ซึ่งเป็นการหาความ
จริง ก็เน้นการรับรู้แบบที่ ๑ ซึ่งเมื่อไม่เข้าไปสู่วงจรที่ผิดพลาดแล้ว ก็จะไม่มีความยินดียินร้าย และ
จะก้าวไปสู่การเรียนรู้ ในการศึกษานี้ท่านถือว่าสําคัญ จะต้องเริ่มที่กระบวนการรับรู้นี้ 
พระพุทธศาสนาเน้นจุดนี้ คือการรับรู้โดยเป็นการเรียนรู้ ไม่รับรู้แบบชอบชัง หรือแบบสนองบําเรอ
อินทรีย์ วิทยาศาสตร์อาจจะไม่บอกชัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ หรือไม่ได้เน้น แต่การที่จะเข้าถึงความจริง
จะต้องอาศัยวิธีการรับรู้แบบนี้ 
 ข้อที ่๒ คือวิธีคิด หรือคิดถูกวิธี ในเรื่องนี้ความคิดจะต้องเป็นระเบียบ มีการคิดเป็นลําดับ 
คิดเชิงเหตุผล สืบสาวให้เห็นความสืบทอดแห่งเหตุปัจจัย 
 ในพุทธศาสนามีวิธีคิดที่บอกไว้มากมาย ประมวลได้ประมาณ ๑๐ วิธี ที่เราเรียกว่า 
โยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําไปสู่สัมมาทิฏฐิ คือความเข้าใจหรือมองเห็นถูกต้องตาม
ความเป็นจริง เช่นมองเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัย หรือเข้าใจหลักการแห่งเหตุปัจจัย โยนิโส
มนสิการ หรือวิธีคิดแบบถูกวิธี พูดพอให้เห็นตัวอย่าง เช่น 
 ๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย การที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น ก็ทรงใช้วิธีคิดแบบนี้เป็น
สําคัญอย่างหนึ่ง จะยกตัวอย่างเช่นพระองค์ตั้งคําถามขึ้นมาเกี่ยวกับเวทนา ได้แก่ความรู้สึกสุขทุกข์ 
โดยทรงพิจารณาว่าเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์นี้เกิดข้ึนโดยมีอะไรเป็นปัจจัย แล้วพระองค์ก็สืบสาวไปๆ 
ก็ทรงค้นพบว่า อ้อ มีผัสสะเป็นปัจจัย ต่อไปผัสสะเล่าเกิดขึ้นได้อย่างไร พระองค์คิดและตรวจสอบ
สืบสาวต่อไปก็พบว่า มีสฬายตนะ คืออินทรีย์ทั้งหกเป็นปัจจัย อย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้า
ทรงเล่าไว้ว่าวิธีคิดของพระองค์เป็นอย่างไร 
 ๒. วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ เช่น ชีวิตของเรานี้ แยกเป็นส่วนๆ เป็นนาม และรูป 
นี่สองส่วนแล้ว คือฝุายนาม กับฝุายรูป จะแยกต่อไปอีกก็ยังได้ นาม แยกเป็นเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ และแต่ละอย่างก็แยกแยะแบ่งซอยออกไปได้อีก เช่นเวทนาก็แยกไป แยกไป แยกไป เป็น 
๓ ประเภท เป็น ๕ ประเภท เป็น ๖ ประเภท อย่างนี้เรียกว่า วิธีคิดแบบวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่ง
ทําให้เห็นความจริงของภาพรวมหรือระบบที่จะทําให้โยงความสัมพันธ์และความสืบทอดเชิงเหตุ
ปัจจัยได้ต่อไป 
 ๓. วิธีคิดแบบมองหาคุณโทษและทางออก คือมองในเชิงคุณค่าว่าสิ่งนั้นๆ มีคุณในแง่ไหน 
มีโทษในแง่ไหน ไม่มองในแง่คุณอย่างเดียวหรือโทษอย่างเดียว มนุษย์ส่วนมากเวลามองอะไร ถ้า
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ชอบก็คิดแต่คุณอะไรไม่ชอบก็มองแต่โทษ แต่พุทธศาสนามองทุกอย่างทุกด้าน บอกให้มองทั้งคุณทั้ง
โทษ แล้วก็หาทางออกท่ีจะแก้ไข อย่างนี้เรียกว่าครบวงจร วิธีคิดแบบต่างๆ นี้มีถึงประมาณ ๑๐ 
วิธีด้วยกัน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ เป็นวิธีการสําคัญในพระพุทธศาสนาสําหรับการที่จะเข้าถึงความ
จริง 
 ในความหมายที่กว้าง วิธีคิดจะรวมถึงวิธีมอง คือคลุมเรื่องการรับรู้เข้ามาด้วย และแบ่ง
ประเภทใหญ่ๆ แบบเดียวกับการรับรู้คือเป็นการคิดให้เห็นความจริง กับการคิดให้เป็นประโยชน์ ใน
ที่นี้จะไม่ขยายความเรื่องนี้ เพราะจะยืดยาวกันใหญ่ 
 ต่อไป ข้อที่ ๓ คือ การสังเกตทดลองด้วยประสบการณ์ตรง หลักการใหญ่ของพุทธศาสนา
ที่ว่าความจริงเป็นสิ่งที่ได้มาหรือพิสูจน์ด้วยการสังเกตทดลองด้วยประสบการณ์ตรงนั้น  ก็เช่น
ตัวอย่างเรื่องหลักกาลามสูตร ที่ยกมาให้เห็นเมื่อกี้นี้ ที่บอกไม่ให้เชื่อเพียงเพราะอย่างนั้นๆ และย้ํา
ว่าต่อเมื่อได้เห็นด้วยตนเองว่าเป็นอกุศล หรือกุศล แล้วจึงละหรือปฏิบัตินี่ก็เป็นหลักหนึ่งที่แสดงถึง
วิธีการหาความจริงแบบนี้ 
 นอกจากนี้ ขอให้ดูวิธีการของพระพุทธเจ้าตอนก่อนตรัสรู้ จะเห็นว่าพระองค์ทรงใช้วิธี
ทดลองมาตลอด พอออกผนวชแล้วก็ไปทดลองปฏิบัติตามวิธีการของสํานักต่างๆ ที่มีในสมัยนั้น
ทั้งหมด ทั้งวิธีทุกรกิริยาบําเพ็ญตบะ ฝึกโยคะ บําเพ็ญฌานสมาบัติ ทรงทดลองมาหมดแล้วแม้แต่ไป
อยู่ในปุา ตามที่ทรงเล่าวิธีปฏิบัติของพระองค์ไว้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ปลีกย่อย ก็เป็นเรื่องของการ
สังเกตทดลอง เช่น พระพุทธเจ้าทรงเล่าว่า พระองค์ไปอยู่พระองค์เดียวในปุาเปลี่ยวเพ่ือทดลองกับ
ความกลัว ยามดึกสงัดมีเสียงแกรกขึ้นมา เกิดความกลัว สะดุ้ง พระองค์ก็พิจารณาก่อน พระองค์จะ
อยู่กับท่าหรืออิริยาบถที่เกิดความกลัวขึ้นนั้นไม่ยอมเปลี่ยน จนกว่าจะแก้ไขความกลัวได้สําเร็จ ถ้า
เป็นหลายคนก็วิ่งแน่บเสียก่อน พระพุทธเจ้าไม่วิ่งแน่บ พระองค์ทรงสงบนิ่ง ทรงแก้ปัญหาให้สําเร็จ 
 หรืออย่างเวลาเกิดความคิดที่ดีและไม่ดี ที่ท่านเรียกว่า เกิดกุศลวิตก หรืออกุศลวิตก 
พระพุทธเจ้าก็ทรงทดลองกับความคิดโดยดําเนินวิธีปฏิบัติที่จะทําให้อกุศลวิตกสลายตัวไปถ้าเรา
สังเกตจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีนี้ตลอดมา แม้แต่เมื่อมาสอนพระสาวก ก็ยังสอนให้ตรวจสอบ
อาจารย์เสียก่อนที่จะเชื่อ ก่อนที่จะศรัทธา เพราะจะต้องให้ศรัทธาเป็นตัวนําไปสู่ปัญญา 
พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ตรวจสอบอาจารย์ ให้ตรวจสอบแม้แต่พระองค์เองด้วย และให้ตรวจสอบทั้ง
ในแง่ความรู้ว่ารู้จริงหรือไม ่และในแง่เจตนาว่ามีเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่ 
 ตรวจสอบในแง่ความรู้โดยพิจารณาสิ่งที่ท่านสอนว่ามีเหตุมีผลเป็นจริงไหม  และ
ตรวจสอบในเชิงพฤติกรรมโดยสืบถึงแรงจูงใจว่า ท่านผู้นี้ที่พูดอย่างนี้นั้น เพราะว่ามีความต้องการ มี
ความปรารถนาอย่างนั้นๆ หรือพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความต่างในความเหมือน ๑๒๑ไม่ ท่าน
ไม่ได้เจตนาต้องการที่จะหาผลประโยชน์จากการสอนนี้ ต้องการให้ความรู้ที่แท้จริง ใช่ไหม เป็นต้น 
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ตรวจสอบมั่นใจแล้วจึงพร้อมที่จะรับคําสอน เป็นการประเมินขั้นต้น แล้วรับเอาคําสอนมาพิจารณาดู 
มาหยั่งมาตรองว่ากันเป็นขั้นๆ 
 หรืออย่างในหลักสติปัฏฐาน ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติเชิงวิปัสสนา ก็จะเห็นว่า เวลาเราปฏิบัติ
วิปัสสนานั้น จะต้องตรวจดูตามดูทุกอย่าง รู้ทันประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบัน เช่น 
ความรู้สึกสุขเกิดขึ้น ความรู้สึกทุกข์เกิดข้ึน ภาวะในจิตใจเศร้าหมองหรือผ่องใสเกิดข้ึน พระพุทธเจ้า 
ให้ตามดูว่ามันเกิดข้ึนอย่างไร แล้วมันเป็นไปอย่างไร มันดับไปอย่างไร อันนี้ก็คือวิธีการดู หรือสังเกต
ด้วยประสบการณ์ตรง 
 จนกระทั่งในขั้นสุดท้าย จะประเมินผลว่าตนได้บรรลุธรรมแล้วหรือไม่ ก็ดูที่ในใจของ
ตัวเองว่า ในใจของเรายังมีโลภะ โทสะ โมหะหรือไม่๒๐ ไม่ต้องไปดูว่าทําอะไรวิเศษ แผลงฤทธิ์ได้
หรือไม่ อย่างนี้เป็นต้นในแง่การสังเกต ทดลอง และตรวจสอบนี้ เนื่องจากจุดเน้นและขอบเขตของ
การใช้อินทรีย์ต่างกัน จึงจะสังเกตได้ว่ามีผลพลอยได้เกิดขึ้นต่างกันระหว่างพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์มุ่งแต่จะสังเกตปรากฏการณ์ในโลกวัตถุ โดยใช้อินทรีย์เพียง ๕ อย่าง เฉพาะ
อย่างยิ่ง ตา ห ูและกายสัมผัส ด้วยความมุ่งหมายที่จะจัดการกับธรรมชาติภายนอก เพราะฉะนั้นใน
วงการวิทยาศาสตร์จึงได้มีการประดิษฐ์อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เป็นวัตถุสําหรับขยายวิสัยแห่ง
อินทรีย์ พร้อมทั้งจัดเตรียมวิธีการสังเกตทดลองและตรวจสอบในแดนแห่งโลกวัตถุนั้นขึ้นมามากมาย 
เช่นเดียวกับวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้เครื่องบริโภคในด้านวัตถุนั้น  อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่
มนุษย์ในทางกายภาพ พูดตามภาษาทางพุทธศาสนาว่า วิทยาศาสตร์ช านาญจัดเจนในแดนแห่งอุตุ
นิยาม รวมทั้งพีชนิยาม 
 ส่วนทางด้านพระพุทธศาสนา เน้นการศึกษาตัวมนุษย์ โดยยอมรับประสบการณ์ทาง
อินทรีย์ที่ ๖ ใช้อินทรีย์ที่ ๖ เป็นอุปกรณ์ในการสังเกตทดลองและตรวจสอบมาก ด้วยความมุ่งหมาย
ที่จะเข้าถึงความดีงามหรือคุณค่าสูงสุดพร้อมกับความจริงแห่งกฎธรรมชาติ ซึ่งทําให้มีการแก้ปัญหา 
และพัฒนามนุษย์ไปด้วยตลอดเวลาในระหว่าง ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีเรื่องราวและวิธีการ
มากมายเกี่ยวกับการสังเกต ทดลอง และตรวจสอบในด้านกระบวนการทางจิตใจ และพฤติกรรม
ของมนุษย์ พูดให้สั้นว่าพุทธศาสนาช านาญจัดเจนในแดนแห่งกรรมนิยาม และจิตนิยาม 
 เมื่อมองอย่างกว้างๆ ถ้านําเอาความชํานาญจัดเจน และผลการสร้างสรรค์ที่ดีงามของทั้ง
สองฝุายนี้มาบรรจบประสานกัน และใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง ก็น่าจะเป็นการนํามนุษยชาติขึ้นสู่
ภาวะสมดุลและความสุขสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี 
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๕.๗ วิธีเข้าถึงความจริง: จุดเน้นและการใช้ต่าง ที่ท าให้ห่างไกลกัน 
 นี่เป็นเรื่องของวิธีหาความรู้ เพ่ือให้ได้ความจริง ๓ ประการด้วยกันทีนี้ต่อไปก็จะมองจุด
แตกต่างในการหาความจริงระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
 ก็อย่างที่พูดมาแล้ว 
 ประการที่หนึ่ง วิทยาศาสตร์ใช้วิธีการหาความจริงนี้เพ่ือได้ความจริง หรือได้ตัวความรู้มา
เฉยๆ เป็นกิจกรรมต่างหากจากการดําเนินชีวิตส่วนในพุทธศาสนา วิธีการเข้าถึงความจริงนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการดําเนินชีวิตที่ดีงามและการพัฒนาตนด้วย 
 ไม่ใช่เพียงต่างในเปูาหมายเท่านั้น แม้แต่ในลักษณะการกระทําก็ต่างกัน คือ วิทยาศาสตร์
นั้นไม่มีส่วนในการด าเนินชีวิตของเราเลยวิทยาศาสตร์หาความจริงก็เพื่อรู้ตัวความจริงเท่านั้น 
แต่ในพุทธศาสนาการหาความจริงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิต มันเป็นตัวกิจกรรมการ
ด าเนินชีวิต ที่เป็นผลดีต่อชีวิตในขณะนั้น เป็นปัจจุบันทันที เช่น การรับประสบการณ์ตรงโดยไม่มี
ความยินดียินร้ายจะมีผลต่อจิตใจอย่างไรเป็นต้น คุณค่าต่อสภาพชีวิตในขณะนั้นเกิดขึ้นมาทันที 
เพราะฉะนั้น การแสวงหาและรู้ความจริงจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแม้แต่โดยไม่ได้ตั้งเป้าหมาย 
 อีกประการหนึ่ง วิทยาศาสตร์นั้นเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทางอินทรีย์ ๕ หรือประสาท
ทั้ง ๕ เท่านั้น แต่พุทธศาสนาเอาอินทรีย์ที่ ๖คือใจด้วย ทางวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับอินทรีย์ที่ ๖ แต่
พุทธศาสนาถือว่าอินทรีย์ที่ ๖ ก็พิสูจน์ความจริงได้ แต่การพิสูจน์ความจริงของแต่ละอินทรีย์นั้น 
พิสูจน์ได้ด้วยอินทรีย์ที่ตรงกัน หมายความว่า เราจะพิสูจน์รสก็ต้องพิสูจน์ด้วยลิ้น ถ้าเราต้องการ
พิสูจน์เสียงดัง เสียงเบา ก็ต้องพิสูจน์ด้วยหู เราจะเอาตาไปพิสูจน์ไม่ได้ หรือเราต้องการพิสูจน์สีดํา สี
แดง เราจะเอาหูไปพิสูจน์ ก็ไม่ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นอินทรีย์ที่ใช้พิสูจน์ต้องตรงกับสิ่งที่ถูก
พิสูจน์ ด้วย 
 ถ้าเราไม่ยอมรับอินทรีย์ที่ ๖ เราจะขาดความรู้ต่อประสบการณ์ไปมากมาย เพราะ
ประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นมีมาก ยกตัวอย่าง ทางจิตใจก็มีประสบการณ์ตรงที่พิสูจน์ได้
ทันที เช่น ความรักความโกรธ ความกลัว ซึ่งไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยอินทรีย์อ่ืน เวลาคนเรามีความรัก 
เราก็รู้แก่ใจของเราเอง พิสูจน์ได้ เวลามีความกลัว มีความรู้สึกโกรธ มันก็รู้สึกได้โดยตรง ตลอดจน
ความสุขสบาย ความปลาบปลื้มอ่ิมใจผ่อนคลายในใจ พิสูจน์ได้ท้ังนั้น 
 เพราะฉะนั้น ในทางพระพุทธศาสนาจึงถือว่า อินทรีย์ที่ ๖ คือจิตรวมทั้งเรื่องความคิดนี้ มี
บทบาทสําคัญมากในการหาความรู้ หรือหาความจริงนั้น แต่ในทางวิทยาศาสตร์เม่ือไม่ยอมรับ
อินทรีย์ที่ ๖ นี้ ก็เลยจะต้องหาทางพิสูจน์ปรากฏการณ์ทางจิตหรือประสบการณ์ทางจิตด้วย
วิธีการใช้เครื่องมือเครื่องวัดที่แสดงผลออกมา เป็นประสบการณ์ที่รับรู้ได้ด้วยอินทรีย์ ๕ อย่างอ่ืน 
โดยเฉพาะ ตา หู และกายสัมผัส เช่นต้องการจะรู้ความคิดในใจ ก็พยายามประดิษฐ์เครื่องวัดคลื่น
สมอง 
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 นักวิทยาศาสตร์บอกว่า ต่อไปนะ ฉันจะใช้เครื่องวัดคลื่นสมองแล้วจะบอกได้เลยว่าคนนี้
กําลังคิดอะไร วิทยาศาสตร์ก็หวังไปสิ คิดไปว่าต่อไปเราจะรู้ได้อย่างนี้ๆ หรือมิฉะนั้นก็ดูจากสารที่
สมองหลั่งออกมาตอนนี้มีความรู้สึก หรือมีอารมณ์อะไรในใจ ดูสารที่สมองหลั่งออกมาก็คงจะรู้ได้ ซึ่ง
ก็มีความเป็นจริงอยู่บ้าง แต่มันจะตรงกับที่ Sir ArthurEddington บอกว่านั่นแหละคือ shadow 
มันคือเงาของความจริง ไม่ใช่ตัวความจริง และเป็นเครื่องแสดงว่า ความจริงทางวิทยาศาสตร์มี
ความบกพร่อง และวิธีการหาความจริงของวิทยาศาสตร์ก็บกพร่อง เพราะท าผิดหลักการพิสูจน์
ความจริง คือ พิสูจน์ประสบการณ์ของอินทรีย์หนึ่งด้วยอินทรีย์อ่ืน ผิดอินทรีย์กัน ถ้าอยู่ใน
ลักษณะนี้ วิทยาศาสตร์ก็จะพิสูจน์เงาของความจริงเรื่อยไป คือจะเป็นอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ชั้น
นําพูดไว้ว่า วิทยาศาสตร์ไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้โดยตรง เข้าถึงได้แต่เงาของความจริง เรื่องนี้
เราจะพูดกันอีก 
 ทีนี้ บทบาทของอินทรีย์ที่ ๖ คือจิต ที่พุทธศาสนาถือว่ามีความสําคัญมากในการหา
ความรู้ หรือเข้าถึงความจริงนี้ ที่จริงก็มีความสําคัญต่อวิทยาศาสตร์มากด้วย เพราะแม้แต่
วิทยาศาสตร์เองก็เจริญพัฒนามาได้ด้วยอินทรีย์ที่ ๖ นี้ ทั้งขั้นต้น ขั้นปฏิบัติการ และขั้นตามผล
สุดท้าย  
 ขั้นต้น ก่อนที่จะพิสูจน์ด้วยอินทรีย์อ่ืน นักวิทยาศาสตร์ที่ได้ความรู้ความเข้าใจ ทําให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาได้นั้น ก็ต้องมีการคิดก่อน เช่น คิดวางแผน คิดวาง
กระบวนการพิสูจน์ คิดตั้งสมมติฐานเป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการทางความคิด ซึ่งต้องอาศัย
อินทรีย์ที่ ๖พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความต่างในความเหมือน ๑๒๕คือ จิตใจ และแม้แต่ในเวลา
ปฏิบัติการ ก็ต้องมีจิตเป็นตัวที่คอยรับรู้ทําการบันทึกตลอดเวลา คือก่อนที่จะบันทึกลงกระดาษ 
บันทึกลงคอมพิวเตอร์ หรืออะไรก็ตาม ก็บันทึกในใจก่อน แล้วจิตใจนั้นก็เป็นผู้ที่จะตัดสินว่าจะ
ยอมรับหรือไม ่คือตัดสินข้อมูลที่ผ่านมาทางอินทรีย์ทั้ง ๕ดังนั้น จิตใจจึงมีบทบาทอยู่ตลอดเวลา 
 จนกระทั่งในขั้นสุดท้าย การประมวลสรุปความคิดเป็นระบบ วางเป็นทฤษฎี อะไรต่างๆ 
นี้ ก็เป็นกระบวนการของความคิด พูดได้ว่าทฤษฎีวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของความคิด เป็นผลงาน
ของอินทรีย์ที่ ๖คือ จิตใจ ซึ่งเป็นศูนย์รวมประสานงานอินทรีย์ทั้ง ๕ อย่างแรก
 เพราะฉะนั้น ในทางพุทธศาสนาจึงยอมรับความสําคัญของอินทรีย์ที่ ๖ ถือว่าเป็นทางเข้า
ถึงประสบการณ์ตรงได้ ข้อสําคัญก็คือ การรับรู้จะต้องให้ตรงอินทรีย์กัน หมายความว่า สิ่งที่ถูกรับรู้
กับอินทรีย์ที่รับรู้ต้องตรงกัน สิ่งที่จะรับรู้ด้วยตาก็ต้องใช้ตา สิ่งที่จะรับรู้ด้วยลิ้นก็ต้องใช้ลิ้น สิ่งที่ต้อง
รับรู้ด้วยหูก็ต้องใช้หู เพราะฉะนั้น สิ่งที่รับรู้ด้วยใจจะไม่สามารถรับรู้ด้วย ตา หรือ หู เป็นต้น ต้องให้
อินทรีย์ตรงกัน 



๑๑๐ 
 
 ทีนี้ความจริงระดับจิตใจที่ท่านบอกว่าพิสูจน์ทํานายได้ตามกระบวนการของเหตุปัจจัยนั้น 
ก็เพราะว่ามันเป็นไปตามกฎธรรมชาติ แม้ว่ามันจะมีความซับซ้อนและยากสักหน่อย แต่พุทธศาสนา
ถือว่ามันก็เป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัย 
 ในโลกของวัตถุหรือในโลกของฟิสิกส์ ก็ยอมรับว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกระบวนการของ
เหตุปัจจัย แต่ในกรณีที่ปัจจัยซับซ้อนมากเกินไปก็ทําให้ทํานายหรือตามดูยาก ยกตัวอย่างเช่นการ
พยากรณ์อากาศ ซึ่งถือว่ายากมาก เพราะมีปัจจัยซับซ้อนและมีการแปรง่ายไว แม้แต่ปัจจัยที่ร่วม
แปรนิดเดียวสภาพอากาศก็เปลี่ยน 
 ทีนี ้กระบวนการของเหตุปัจจัยในทางจิตนี้ ต้องถือว่าซับซ้อนยิ่งกว่ากระบวนการของเหตุ
ปัจจัยในอากาศ เพราะฉะนั้น การท านายปรากฏการณ์ทางจิต จึงยากกว่าการพยากรณ์อากาศ 
ถ้ามองในแง่นี้แล้วก็จะได้ไม่ท้อใจ อย่างน้อยก็จะมีหลักว่า เรื่องของความเป็นไปทางจิตใจก็เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัย เช่นเดียวกัน 
 มองแง่หนึ่ง เรื่องอาจจะเป็นไปในทํานองนี้ว่า มนุษย์เป็นธรรมชาติชนิดที่มีธรรมชาติ
ทั้งหมดรวมอยู่แล้วในตัว เมื่อมนุษย์เบิกตาปัญญามองดูให้ชัด ก็สามารถเข้าถึงความจริงของ
ธรรมชาติโดยตรงได้ทันที การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางอินทรีย์ ๕ เป็นวิธีอ้อมๆ หรือผิวเผิน ที่
พิสูจน์ความจริงได้แค่ขั้นตื้นๆ เอาแค่พอใช้พิชิตธรรมชาติภายนอกในระดับหนึ่งแต่จะเข้าถึงแก่นแท้
ของธรรมชาติที่รวมทั้งนามธรรมทั้งหมดไม่ได้ รวมความว่า พุทธศาสนาเอาวิธีหาความรู้หาความจริง
นี้มาใช้กับตัวมนุษย์หรือมนุษยภาวะเป็นสําคัญ และใช้เพ่ือประโยชน์แก่มนุษย์ในการพัฒนา
แก้ปัญหาของมนุษย์ ส่วนวิทยาศาสตร์นั้นใช้วิธีการหาความรู้หาความจริงนี้กับโลกแห่งวัตถุ และก็
เป็นการหาความรู้เพื่อพิชิตธรรมชาติอย่างที่ว่ามาแล้ว 
 ที่พูดมานี้ก็เป็นอันว่าได้บอกแล้วถึงความกว้าง แคบ ต่างกัน และเหมือนกัน ระหว่างพุทธ
ศาสนากับวิทยาศาสตร์ ในแง่ของสภาพเนื้อหาของความจริงที่ต้องการจะรู้ ในแง่ของวิธีรู้ความจริง 
และในแง่ของการนําความรู้ในความจริงนั้นมาใช้ หรือจุดมุ่งหมายของการรู้ความจริงนั้น อย่างที่ว่า 
 ฝุายหนึ่งคือวิทยาศาสตร์ ตอนต้นเป็นความรู้ล้วนๆ บริสุทธิ์ ลอยออกไปเรื่อยๆ ข้างนอก
ตัว ส่วนทางฝุายพุทธศาสนาเป็นความรู้ที่สัมพันธ์กันหมดโยงมาถึงตัวมนุษย์เอง ต่อมาวิทยาศาสตร์
บอกว่ารู้โดยมีเปูาหมายเพื่อประโยชน์ คือเพ่ือพิชิตธรรมชาติหรือเพ่ือหาประโยชน์จากธรรมชาติส่วน
พุทธศาสนาบอกว่ารู้เพื่อจะได้เอามาพัฒนามนุษย์ ใช้แก้ปัญหาให้แก่มนุษย์ 
 ถึงแม้ว่าวิธีหาความจริงโดยทั่วไปจะใกล้เคียงกันหรือตรงกัน แต่ช่องทางที่ใช้หาก็มากกว่า
กันและเน้นต่างกัน เพราะเนื้อหาของตัวความจริงที่ค้นหาและพิสูจน์ มีความกว้างแคบต่างกัน 


